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వాచవి 

వన్నాలాల్ వ కేల్ ఆజన్మ కథా రచయిత అనే విషయం ఆయన 

రచనలను చదివి ఆయన సారన్వతాన్ని అవగాహనం చేసికొన్న వారి 

కందరికీ తెలిసిన విషయమే. అందువల్లనే వత్పల్ మేఘాణీ భాయీ 

(కీ. శే. రువేర్చంద్ మేఘాణీ) ఈయన రచించిన “వళా మణాలి 
(విడ్కోలుు, “మళేలా జీవ్” ((పియ జనులు) అనే నవలలకు మురిసి 
వాటిని స్నేహాఖభిషిక్తం చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అయన (వాసిన 

కథలు చిన్నవీ, పెద్దవి అన్నీ అందరి అభిమానాన్నీ ఐవాంచాయి. 

కాని “మానవీనీ భవాయీ'” "అన్నిటినీ మించిన విలక్షణమైన రచన. 
కథను కూర్చే నేర్పు “మళీలా జీవ్” సు సుఖ దుఖ్ నా సాథీ? (కష్ట సుఖాల 
తోడు) లో ఉండనే ఉంది. కేవలం కళా దృష్టితో చూస్తే 6మథ్టేలా 

జీవ్ి” లో కనిపించే ఆమూలాగ సౌష్టవం “మానవీనీ భవాయీ లో 
అక్కడక్కడ అవరిమార్జికంగా ఉన్నందువల్ల కొంత అనమ[గంగానే 
తోన్తుంది. కాని కళకు సార్ధక్యం చేకూర్చి పురుషార్థ వుష్టితో కళను 
రమణీయంగా రూపొందించేద్ - అందలి వస్తు గౌరవమే త ఆ వేదన 

(వతి జీవినీ స్పందింవ చేనుంది. కాని ఈ స్పందనను కథా క్క తిగా తీర్చి 

దిద్దేందుకు వ్యక్తినే ఆధారం చేసికొన్నప్పుడు ఆ కళా నృష్టి నిలబడ 
గలుగుకుందే “కాని అందులో ఉనన అనేది అంతగా కనబడదు. ప్రేటో 

సౌందర్యానికి నిర్వచనం చెపుతూ ‘Beauty is the grandeur of a 

అన్నారు, అలాగే వ్యషిగా ఉండే కష్ట సుఖాలను ఆధారం చేసి 

ఉలా) (౧పాతంతో సృష్టి తరంగాలలో 'ఉయ్యాలలూగించే టి. 

చేయగలిగినప్పుడే కళకు భవ్యత చేకూరుతుంది. 
ఆదికవి హృదయం (కౌంచ మిథున వియోగాన్ని చూచి (దవించిన 

మాట వాస్తవమే. కాని కరుణా బంధురమైన ఆయన వాక్కును ఆశ 
యించింది రాముని వనవాస వృత్తాంతము. ఉదాత్తమైన కళ వ్యక్తి గత 
మైన వేదనను ఉపేక్షించదు. దానికి ఉన్నత స్థాయిని కల్పించి అనంత 

1 “భవాయిోీ” అంతే గుజరాతీలో దుస్థితి యాజమాన్యము అని రెండు ఆర్థాలున్నాయి. 



VI జీవితం; ఒక నాటక రంగం 

సృష్టిలో దానిని మేళవింప చేసి ఫఖావకులలో ఉదయించిన కరుణను 

కార్య నిరతికి పురిగొల్సి, అసలు దోషం ఎక్కడ ఉంది, దానిని నివారిం 

చేందుకు ఎకుడ ఎలాంటి సంస్కరణ అవనరం ఆనే విషయం చెప్పక 

చెప్పటమే కళ చేయవలసిన వని. 

ఆది పర్వంలో కనిపించే శంతనుడు, గంగ, శిఖండి, భీష్మడులాంటి 

పాతలు వారి వారి వ్యక్తిగత భావ గతిని యథాతథంగా నిరూపించేందుకు 

ఏర్పడ్డ వి కావు. అ(పయత్నంగానే కురుక్షేతపు కూడలి, జనమేజయుని 

సర్పయాగానికీ ఈ పాలు న్యూతధారులయినారు. 

“లే మిజరబుల్” లోని జావాల్టా కేవలం వ్యక్తి కాదు, సమస్త సమాజానికీ 
అతను (పతీక. లేకుంటే ఈ రచన మామూలు కథలాగా రెండో అధ్యాయం 
లోనే ముగిసిపోయేది. అతన్ని కథలో ఒక వ్యక్తిగా చూవటమే ధ్యేయం 
అయివుంసే కారాగారంలో అతను పడ్డ అవస్థలు, బిషప్ ద్వారా అతనిలో 

జరిగిన హృదయ పరివర్తన- ఈ “రెండింటితో కథ ముగిసిపోయేది. 
కాని కేవలం జావాల్డా, బిషప్పులతోనే వపంచం పూర్తికాలేదు. -నమాజం 
కూడా ఉంది. జావాల్డా లాంటి వాళ్ళను బాగుచేసేందుకు గాని చెడ 
గొ ట్టందుకు గాని (పయత్నించే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. కనుకనే 

హ్యూగోకు ధేనారడియర్ లాంటి హృడయహీనుని వన నమాజంతో 
మైమరచి జీవితం గడిపే మోబుఫ్ను, అదర్శజీవి అయిన ఏంజొలర్స్ను, 

(పణయజీవి అయిన మేరియస్ను, న్యాయ శాననాలను వేట కుక్కలా 

అనునరించే బేవర్ట్ వంటి పాతను సృష్టించడం అవనరమయింది. కథా 

విధానం కారాగారంతో ఆరంభించి చర్చి భవనాలలో నంచరినూ చివరకు 

ప్యారీస్ విప్లవాదుల వీధుల (బ్యారీ కెడ్ట్) దాకా వ్యాపించవలసి వచ్చింది- 
కారణం, జొవాల్డా కేవలం వ్యక్తి కాక బోవటమే. ఉబలాటం, ఉన్మాదం 

మొండివట్టుతో తన తండి చనిపోయిన తర్వాత కూడా మరియు 

అతనిని ముద్దు పెట్టుకోవాలి అనే విచిత వాంఛను వ్యక్తం చేసే థేనా 

రడియారు కూతురు కూడా జౌవాల్టా యొక్క రూపాంత రమనే చెప్పాలి. అదే 
విధంగా గావరోశ్ అతని మరో రూపం. అతని మూడో రూపం విప్లవ 
వాదుల్లో కనిపిస్తుంది. నకల సృష్టిని కథా రూపంలో వివరించి చెప్పటం 

హర్యాగో అశయం. అతనిని _పేరేపించిన [వబల కళా రూపానికి 
చరితార్థత చేకూరాలంకే మరో మార్గం లేకపోయింది. లోకోత్తరమైన 
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కళాభివ్యక్తి ఒకానొక వ్యక్తి చరితను తీసికొని అందులో సమస్త సృష్టిని, 
(పాణికోటి కష్ట సుఖాలను (పతిబింబింవ చేయకలిగినప్పుడే దానికి పరి 
పూర్ణత లభిస్తుంది. 

రవీందుని “నౌకా డూబీ నవలను “ఘరే బాహిరే తో పోల్చి చూస్తే 
ఈ విషయం స్పష్టమవుతుంది. “నౌకా డూవీ” కూడా కళాత్మక మైన 
రచనే. కాని వేడి వెలుతురు- ఈ రెంటికి మధ్య సామరస్యాన్ని నమకూర్చ 
డంలో “ఘరే బాహిరే లాగా “నౌకా డూవీ పరిపూర్ణమైన అనుభూతిని 
అందించ లేకపోయింది. “నౌకా డూబీ” లో కమలా రమేశుల మానసిక 
సంఘర్షణ ఎంత త్మీవమైనదయినప్పటికీ వారిద్దరి వ్యక్తిత్వం వరశే అది 
పరిమితమై పోయింది. వారితోనే అది ఉదయిస్తుంది, వారితోనే లయి 
స్తుంది. కాని “ఘరే బాహిరేి లో నిఖిల్, సందీప్, విమల్ కష్ట సుఖాలు 
వ్యష్టి రూపంలో ఉన్నప్పటికీ సమష్టి గత రంగ స్థలాన్ని అలంకరిస్తాయి. 

ఢీ) పన్నాలాల్ “మానవీనీ భవాయీ' అనే ఈ నవలను కాల పరినిప్పిత 

మైన రచనగా రూపొందించటంతో నవలా రచన ఒక నూతన మార్గాన్ని 
అనుసరించ సాగింది. ఇది చారితకమైన మార్చు. కాళా పలికిన పలుకులు 
అతని వ్యక్తిగతమైన భావాలనే కాక్క గుజరాతు నరిహద్దులో నాలుగు 
దశాబ్దాల |కితం కొత్త పాతల నంధియుగంలో మనలుతున్న వల్లెల విచార 
వల్లరిని నిరూపిస్తాయి. కాళా నిమిత్త మా।తుశు. నిమిత్తం ఉఊపాదాన 
మయినప్పుడు కష్ట సుఖాలు ఉపశమించవు కాని ఇతి వృత్తానికి ఆధార 
కేందాలు మారుతాయి. 

“మానవీనీ భవాయీి పల్లెటూరి జీవితానికి సంబంధించిన కథ. కథను 
ముందుకు నడిపించేది కాలం. కథ అంతటికీ కీలకమైన పాత కాలం 
అనే అనిపిస్తుంది. మిగిలిన పాలన్నీ ఆ కేందంపైనే అధారవడి ఉన్నట్టు 
తోస్తుంది. సమస్త సమాజాన్ని అధారంగా తీసికొని అందులో కాళా అనే 
పాతను సృష్టించి పాతిక నంవత్సరాలగా కథారచనలో చెప్పుకొనద గిన 
సాఫల్యం సాధించిన వన్నాలాల్ మనలో (గుజరాతి సాహిత్యంలో) 
ఎందరికో మార్గ దర్శకుడు కాగలడు. 

మన నంఘ జీవితంలో యంశతాలకు, పరి|శమలకు [పాధాన్యం 

లభించటం ఆరంభమయినప్పటి నుండి మానవుని నుఖ దుఃఖాలకు 
ఆధారాలు కూడా అనేకవిధాల మార్చు చెందాయి. వ్యక్తిగతంగా తాను చేసివ 
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(వయత్నాల వ్ర లభించే నుఖ దుఃఖాల పరిమాణం కంటె సాంఘిక 

(కుటుంబం వరకే పరిమితం కాని) కార్య కలాపాల వల్ల లభించే నుఖ 

దుఃఖాల పరిమాణం హెచ్చుతూవుంది. దీనినే వఖ్యాత నమాజు శాన్తం 
వేత్త [గేవోస్ వాలెస్ “మన సాంఘిక వారనత్వంి అని అన్నారు. వంశ 
పారంపర్యంగా మనకు లభించే వారసత్వం కంటె ఈ వారనత్వమే మన 
సుఖ దుఃఖాలకు ఎక్కువగా హేతువు కాగలదని ఆయన వివిచ్య మానంగా 
చెప్పారు. ఈ భావం ఆర్థిక రాజకీయ రంగాల్లోనే కాక ఇతర విషయాల్లో 
కూడ [పాబల్యాన్ని పొందినప్పటికీ సాహిత్య రంగంలో దీని [పాభవం 
ఇంకా బాగా (వవేశించలేదు. వ్యక్తిని మించి మరొకటి (|వధానం కాదనే 

భావనతోనే సారస్వత రచనలు చె నాగుతున్నాయి. [ప్రవంచమంతా ఫేర్ 

[గీవ్ భూగోళాన్ని అనునరించి నడుస్తూ ఉంచే పాఠశాలల్లో మాతం 

టోలెమి భూగోళాన్ని బోధిన్తున్నట్టు ఉంది ఈ విషయం. ప్మాతలకు 
పొతతను (వసాదించే నూతధార పాక ఈనాడు సాంఘిక (పాభవం 
వహిన్తూ వుంది. ఈ ,పాబల్యం అకన్యాత్తుగా ఉన్నట్టుండి ఉదయించింది 

కాదు. ఈ పాబల్యాన్ని గురించి కథా సంవిధానంలో దానిని సమకూర్చి 

కళాపరమార్థాన్ని సాధించింది “మానవీనీ భవాయీ'. ఈ రచనకు 
గౌరవం లభించడానికి ఇదే ముఖ్య కారణం. 

కాళా దేనికీ భయవడని నిజాయితీ గల యువకుడు. రచయిత 
చెప్పినట్టు ఈ నిర్భయత్వానికీ, నిజాయితీకి మూలకారణం వ్యక్తి గత 
కలహాలకు దూరంగా ఉండి దుఃఖాన్ని దిగ|మింగే స్వభావంగల తండి, 

సంకల్ప దార్థ్యం గల తల్లి. మొదటి ఆరు అధ్యాయాల్లో చితింవబడ్న వాలా 

పటేల్ గుణ గణాలు కథకు రూపురేఖలు నమకూరు ర్చుతాయి. తగాదాల్లో 

దిగకుండా తటస్థంగా ఉండే స్వభావం వల్లనే శతాబ్దాలనుండి [గామ 

జీవితం సుస్థిరంగా ఉంది. ఎన్ని ఇక్కట్లు వచ్చినా లెక్కచేయక, ఉన్న 

చోటు వదలక, ఇంటి వ్యవసాయాన్ని అంటిపెట్టుకొని జలగలా ఉండి 
పోయే కర్షక చిత్తవృత్తి దీనికి దోహదం చేస్తుంది. అక్కను అనూయ స్త్రీ 
రూపాన్ని ధరించాయా అని అనిపించే తన గడును వదినె మాలీ కాళా 

జన్మ విష యాన్ని గురించి ఏవేవో అసంబద్ధ వు మాటలు అంతే అమెకు తగిన 

సమాధానం చెప్పాలని ముంచుకు సాగుకున్న తన భార్యతో అతనిలా 
అంటాడు : *డోరుకోవే, నీ కెందుకు లేనిపోంది ? భగవంతుడు వాణీ 
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సరిగ్గా చూస్తే ఎవరూ ఏమీ చెయ్యలేరు. వెళ్లు. నీవు లోపలికి వెళ్లు. 
[పవంచంలో జగడానికి మించిన పావం మరోటి లేదు. 

దుడుకుతనమంకే ఏమిటో తెలియని ఈ వాలాపపేల్ దుఃఖాన్ని 
దిగ|మింగటంలో కూడా దిట్ట. దుఃఖాన్ని అనుభవించవలసి వచ్చిందే 
అని వినుక్కుంటూ అతడు అనుభవించడు. సగం ధైర్యంతోనూ, నగం 
భక్తితోనూ అతడు కష్టాలను ఓక్చుకుంటాడు. "కౌపీన సంరక్షణి 
వృత్తాంతం చెపుతూ బైరాగి సంసారంలో ఇరుక్కుని పారిపోయిన సంగతి 
చెపుతున్నప్పుడు అతనన్న మాటలు కాళా జీవిత నర్వస్వాన్ని నం|గహంగా 
వివరిస్తాయి. “నీకు తెలుసా? బైరాగులయ్యే దెవరు-బాహ్మలో కోమట్లో 
అవుతారు. మరెవరన్నా అయితే అలా వరారవుతారా? రైతుబిడ్డ కయితే 
కష్టాలకు ఓర్చుకొని ఉండడం బాగా తెలుసు. బైరాగి లాగా వాడు కూడా 
వరారయిపోతే ఇక పపంచం ముగిసి పోవల్సిందే.....అయినా వాడెందు 
కలా పారిపోవడం + వాడలా వరారయి పోగానే ఇక మంచంలో పడి 
ఉంటే లాభం లేదని ఆ ఆడకూతురు తెలునుకుంది- తెలునుకుని లేచి నిల 
బడింది. చీరె కుచ్చెళ్ళు దోవుకుని నడుంకట్టి గుట్టపైకి నడిచింది... 
మీకందరికీ క నిపిన్తున్నదో లేదో కాని నాకు మాకం ఆ యిల్లాలు పుల్ల 
లేరుతూ కనిపిన్తూనే ఉంది.” మూడు సంవత్సరాల కాళాను పువ్వులా 
ఎత్తుకొని బుజంమీద వేసుకుని అతనంటాడు. “అదీ లోకం పోకడ 
గడును రోజులు కష్టవడి గడిపే థెవ్యం బైరాగికెలా వుంటుంది ? 
భగవంతుడు రైతుబిక్ఞ కిచ్చాశు ఆ శక్తి, మనకందరికీ కష్షా లొస్తాయి. 
అయితేనేం ఒక్కొక్కటీ ఓపిగ్గా ఓర్చుకుంటూ రోజులు గడువుతాం అంతే. 
కదూ బాబూ!” 

కష్టాలకు ఓర్చుకొనే ఈ స్వభావం, దుఃఖాన్ని దిగ్యమింగే నంకల్ప 
బలం, షావుకార్లను చూచి కనబరచే జాలి, గేలి, కాయకష్షంతో కడుపు 
నింపుకునే వారి గౌరవ భావం - ఇవన్నీ కథకు గొవ్పత నాన్ని చేకూర్చు 
తాయి. వాలా వేల్ తన నంగతి ఆపే చెప్పడు-అశాంతి, దోపిడి, చైవ 
వకోవంవల్ల వచ్చే ఆపదలు, షావుకార్ల ఒత్తిడి రాచరికం ధన మదం 
ఇలాంటి వాటితో అస్తమానం బాధవడుతూ కూడా బతుకు మీద ఎక్కడ 
లేని మమకారంతో ఆడుతూ పాడుతూ ఆనందంగా జీవితం గడిపే 
పల్లెటూరి కష్టజీవుల గౌరవ గాథను చాటుకాడు. కోమల కల్పనా 



X జీవితం; ఒక్ నాటక రంగం 

చాతుర్యంతో, క్షణ భంగుర భావా వేశంతో పొంగి పొరలే ఉబలాటం 
కాదిది. చరితపై సానపెట్టి అగ్ని పరీక్షలో నిగ్గినదని నిరూపించిన 
గౌరవ గాథను అతను కీరిస్తా డు. ఈ మాటలే కాళా జీవితానికి తారక 
మంతంలా తండి దగ్గర అతనికి లభిస్తాయి. 

నాలుగు సంవత్సరాల కాళాకు ఈ మం|తాన్ని ఉపదేశించి వాలా 
పల్ అతన్ని తన అన్న పరమా చేతుల్లో (గయ్యాళి భార్యవల్ల బల 

హీనమెన అతని చేతుల్లో) పెట్టిపోతాడు. అతనలా వెళ్ళిపోగానే ఆ 
[గామంలోని మరో సాత్విక జీవి కూడా - (పపంచం వదలి పెడుతుంది. 

ఈ జీవి ఉన్నంతవరకు మాలీ గయ్యాళితనం ఏమీ సాధించలేక 
పోతుంది. కాళా-రాజూల సంబంధం కుదరకుండా మాలీ శాయశక్తులా 

(పయత్నిస్తుంది. చిందులు తొక్కుతుంది, తల బాదుకుంటుంది _ కాని ఆ 

ఊళ్ళో మం్యతకత్తెగా చలామణి అవుతున్న ఫూలీమాకు వాలా మీద 
ఉన్న సద్భావంవల్ల ఆమె ఏమీ చేయలేకపోతుంది. వాలా చనిపోయిన 

తర్వాతనే ఆమె -ఈ సంబంధాన్ని చెడగొడుతుంది. చిన్నప్పటినుండి 
కలిసి ఆడుకొంటూ, బొమ్మరిండ్లు కట్టుకొని, నాలుగు న్తంభాలాటలాడు 

కుంటూ, పొలం పొలిమేరల్లో ముసి ముసి న మునిగి తేలిన ఆ 
జంటను ఆమె వేరు చేస్తుంది. జగన్నియంతకు అంతటితో తృప్తి లేనట్టుగా 
కాళాను రాజూ ఇంటి అల్టుణ్జీ చేశాడు. ఎల్లలు దాటి ఎక్కడనో ఏదో 
జరిగితే అంత భాధ అనిపించదు. ఆమె తన అత గారింటిలో అవతలి 

ఇంట్లోనే ఉండడం, తన ఇంటికి పేరుకు భి పనిలో హాళ్ళీ అన్నట్టు 

ఖలీ రావడం - మరింక బాధాకరంగా ఊందీః దానికితోడు కాళా 

తల్లి చనిపోయేటప్పుడు మళ్ళీ పెళ్ళి చేసికోవద్దని చెప్పిపోయింది. కాళాకు 
ముళ్ళకంచెలో వడుకున్నట్టయింది. లేచేందుకు వీలులేదు, బాధ తీరేట్టు 

చావయినా రాదు. అత్తగారింటిని గూర్చి మాటి మాటికీ కలలు కంటూ 
అనుకుంటాడు. ““(పవంచం అనుకుంటే అనుకోని. ఒక్కసారి మళ్ళీ 

పనువు గుడ్డలు కట్టుకోవాలని ఉంది. ఎవరేమనుకొన్నా మనసార మళ్ళీ 
అనుభవించాలని ఉంది.” రాజుకు తాను చెప్పిన హితవు తానే మరచి 

పోతాడు. “అన్ని వున్న ఇల్లు, అందమైన భర్త దొరికితే అందరూ 
ఆప్యాయంగా కాపురం చేస్తారు. కాని డబ్బులేని కాపురం, నీతిలేని: 
పురుషుడు తటస్థ పడ్డప్పుడే ఇల్లాలి ఘనత బయటపడుతుంది.” 
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కాని రాజూ తత్వమే వేరు. ఆమెకు ఇలాంటి హితబోధ అవనరమేలేదు. 
భారతీయ సాహిత్యంలో శరచ్చందుడు (వతిష్టించిన ప్రీ గౌరవం ఆమెలో 

మూర్తీభవించి ఉంది. ఆమెకు యౌవనంలో శోభ చేకూర్చిన స్వేచ్చ, 
లాలిత్యం, ఆవేశం, ఆవేగం_ అన్నీ అత్త గారింట్కీ వెళ్ళేదారిలో ఆమడ 

దూరంలోనే అంతరించినట్టయింది. ఒకసారి ఆమె భర్తకు జబ్బు చేసినప్పుడు 

ఆమె తన ముక్కుపుడకను అమ్మేందుకు తయారవడం చూచి కాళా ఆమెను 
అడుగుతాడు : “నీవు కోవగించుకోకపోతే నేనొకమాట అడుగుతాను 
రాజూ! నీకు నిజంగా నీ భర్తను బతికించుకోవాలని ఉందా రాజూ? 

రాజూ ముఖంమీద దుఃఖం మేఘంలా ముంచుకువచ్చింది. బాధతో 

నవ్వుతూ ఆమె అన్నమాటలివి ; “మతు కూణా నన్నిలా అడుగుతున్నారా? 

ఈయన చనిపోతేబాగుండునని, ఈయన చావుకి నేను ఎదురుచూస్తు న్నానని ' 
wa లోకం. అలా నేనెందుకనుకోవాలి ? ఏం సుఖవడదామని ? 
రాజూ ఏదో కష్టాలనుభవిస్తున్నడని మీకందరూ అనుకుంటున్నారు. కాని 

నాకువచ్చిన కష్ట కాం నగ. లి తోడుగా బావా వదినె నన్నుచూస్తున న్నారు. 

ఆయన, పిల్లలు కూడా నేనంశే ఎంతో ,పేమగా ర ల రై? 

నవ్వేందుకు (పయత్నిన్తూ అన్నది: “గిలాంటి వూలరంగడయితే రోజుకు 
పదిసార్లు శాపనార్థాలు పెప్పేవాడు. అయన అడుగులకు మడుగులు 

తొక్కుతూ నా మాట డాటరు. ఇంక నాకేం కావాలి??? 
కాళా రాజూవైవు ఎగాదిగా చూస్తూ నిలబడ్డాడు. గౌరవంగా చూస్తూ 

అతనంటాడు ; “మా బంధువుల్లో నిలాంట్వాళ్ళు అరుదు రాజూ! నాకు 

చూడ ఎవరూ కనిపించడం లేదు” 

నిజం. రాజూలాంటి మానవతి ఆ కుటుంబంలో మరొకరు లేరు. నివానికి 
రాజూ శరచ్చండుని రాజలక్ష్మి, అలక, భైరవీ, అన్నద, పారో,,, ఇంకా 

ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప వనితా రత్నాలను ఎందరినో ఆరాధించి కళాకారులు 
[గామకేదారాల్లో పండించిన నన్యరాజం. ఈ నన్యరాజానికి సరితూగే 

వనస్పతి ఆ |గామసీమలో కనిపించకపోతే అది కాలా. తప్పుకాదు. 

మునలి వాలా వటేల్ కూడా ఆ [(గామీణులలో వాడే. ముసలి మాలీ 

కూడా ఎంత శారదను అయినా ఆ [గామ సమాశానిశే చెందుతుంది. 
మంతకత్తె ఫూల్కీ కాసిమ్, బేచాత్ కూడా [(గామీణులే. కాళా కూడా 
అక్కడివాడే, కాని అతను యుగనంధిలో ఉద్భవించిన జీవి. అంతే 
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వ్యత్యాసం. కాని రాజూ మాతం వల్లెకు చెందినది కాదు. ఎరువు, నీరు, 
గాలి పల్లిలనుండి లభించినవ్పటి కీ వీజం మా(తం అది కాదు. 

శ్రీ వన్నాలాల్ పటేల్ నృజనశక్తిని గురించి నేను శంకిస్తున్నానని 
మాతం ఎవ్వరూ అనుకోకూడదు. పన్నాలాల్ గారి సృజనశోక్తి గుర్తించి 
కీర్రించేది కాదు. అది స్వతసిద్ధమైన (పతిభ, రవీంద చం ల 
[పభావం నమస్త యుగ వరివ్యాప్తమయింది. గుణజ్జుడ మిన ఏ రచయిత 

కూడా ఆ వథావానికి గురికాకుండా నిర్ధిప్రంగా ఉండలేడు. అందులో 

నందేహం లేదు. కాని మనం గమనించవలసిందల్లా ఆ (వభావాన్ని 

ఎవరు ఎలాంటి రాసాయనిక (పష్మకియ ద్వారా ఎంతవరకు తమ 

కథా క్షే[తంలో చేర్చుకోగలిగారని మ్మాతమే. ఆ (పభావం అనుకరణగా 
వరిణమించిందా లేక రచయిత తనలొ జీర్ణించుకుని సొంతం చేను 
కొన్నాడా అనేదే వివక్ష. 

పన్నాలాల్ తన “మళేలా జీవ్ అనే రచనలోనూ, ఈ నవలలోనూ 
ఈ గుణాన్ని అత్మగతం చేసికొన్నారని వఠితలు గమనించగలరు. 
జీవీ, రాజూ-ఇద్దరూ ఏ మాట చెప్పినా ఏ నిర్ణయం చేసినా పరిస్థితులను 

గమనించి తమ న్వబుద్ధిని ఉపయోగించి చేస్తారు. మొదటనే ఇలా 

చేస్తామని వాళ్ళ నంకల్పించరు. వేరే విధంగా చేద్దామని (వయాన 

పడుతారు. కాని పరిస్థితులను గమనించి వాటికి పంటు పడతారు. 

భయములేని బలవంతుల లక్షణమడే అని వారు భావిస్తారు. 

సంఘంలో ఏర్పడిన ఆచారాలు గాని మతం ఏర్పరచిన నిబంధనలు 

గాని వారి కార్యకలాపాలను అరికట్టలేవు. వారిలోని ఆరోగ్యవంతమైన 

జాలివల్లనే వారి సంకల్పం మారిపోతుంది. కాళా సంబంధం కుదరక 
పోవడంలో తన అత్తగారి తరుపు వాళ్ళ దోషమేముందని భావిస్తుంది 
రాజూ. కాళా భార్య భలీ తప్పు మాతమేముందని ఆమె భావన. మరి 
కాళా మాతం దోషి ఎలా అవుతాడు ? 

కరువు రోజులో రాజూ ఇంట్లో ఒక్క రోజుకు కూడా సరిపోయే ధాన్యం 
లేదని కాళా గమనిస్తాడు. పస్తులు పడుకుంటున్నారు _ ఊరి మొత్తంలో 
ధాన్యం ఎక్కడా పుట్టడంలేదు-(పతి రోజూ పస్తులతో మరణించే వారినంఖ్య 
హెచ్చుతూ ఉంది-ఇంట్లోవాళ్ళు ఎక్కడన్నా ధాన్యం దొరుకుతాయేమోనని 
[పసయత్నించేందుకు వెళ్ళారు. ఈ ఆకరిబాధతో (కుంగి కుమిలిపోతున్న 
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రాజూను పలకరిన్తూ కాళా అంటాడు: ఇోబొత్తుగా గుర్తువట్టందుకు 
వీలులేకుండా పొయ్యావే !.... ఇంట్లో బొత్తుగా గింజలు లేవా? EO 

రాజూ నవ్వింవ,.. కాని ఒళ్ళంతా వాళివోయింది. నవ్వు కూడా అలాగే 

తేలిపోయింది. ““ఉండకేం? కొద్దిగా ఉండకుండా పోతాయా?” కాని 

కాళా నమ్మలేక పోయాడు. ఇల్లంతా గాలించి చూస్తాడు. ఎక్కడా ఏమీ 
కనిపించదు. కుంపటి రాజేసేందుకు నిప్పు తీసుకురావడానికి పొరుగింటికి 
వెళ్ళే రాజును అపి అడుగుతాడు : “ఇం టో వండే.దుకు ఏమన్నా ఉంటే 
గదా కుంపటి రాజేసేందుకు ? (రాజూ "తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అంటాడు: 
“ఈ పొగ వదిలేసి నాతో రా. పద ముందుకు”. రాజూ ముఖ వెఖరీని 
వస్తే కాళొకు నవ్వాలో వడ్వాలో తెలియలేదు. “నీవిలా దిక్కులేని 

చావు చన్తుంపే నేను చూడళే”” నంటాడు. 
“దిక్కులేని చావు నా కొక్కదానిశేనా? దేశమంతటికీనా?... 

(వవంచం ఏమంటుంది * (పవంచం మాట అలా వదిలెయ్యండి. మనస్సు 
అందరికీ ఒకటే గదా? 

“(పపంచం చస్తే చావనీ. దానితో నాకేం పనిలేదు. దాన్ని 
ఎదుర్కొనే ధెర్యం నాకుంది.”) “కాని ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరి హృదయం 
నా హృదయం లాంటిదే” - ఇదే సర్వాత్మానుభూతి. 

రాజూ సంఘానికి భయపడదు. యుగ చైతన్యం గల ఏ వ్యక్తికీ సంఘ 
ఫీతి ఉండదు, మరణభితి కూడా ఉండదు. రాజూ అంటుంది: “మీకు 

చావంటే ఏదో వింతగా ఉంటుంది. కాని మాకు- మేము జీవితంలో 
అన్నింటకీ సిద్ధవడి ఉన్నాం-[వతీ రోజూ రెండు మూడు పాణాలు మసి 
అయి పోతున్నాయి- అలాగే ఈ శరీరం కూడా ఒక రోజు మాయ 

మవుతుంది.” చైత న్యంగల వ్యక్తులకు అనన్నమయిన మరణం వరణీయం 

అవుతుంది. కాని రాజూకు అ ఉబలాటం కూడా లేదు, దానిని గురించిన 

విచారమూ లేదు. ఆమె విచారమల్లా తన చుట్టుపక్కల ఉన్న వారిని 
ఎలా కాపాడడమనే సహజమైన ఆలోచన. ఈ వివేకం ఆమెకు శాన్తాాలవల్డ 
మంత్రాలవల లభించింది కాదు. తోటి మానవుల చైతన్యంతో తాదాత్మ్యం 

పొందడంవల్ల ఈ వివేకం ఉదయిస్తుంది. ఎవరు నివారించినా వూలు తమ 

సువాననలను నిరాటకంగా నిరంతరం |పసరింప చేసినట్లుగానే, చైతన్య 
జీ వులు చావు [బతుకులకు లెక్కచేయక తమ తోటివారి (శేయస్సుకై ధెర్య 
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సాహసాలతో పాటు పడుతూనే ఉంటారు. ఒక నెలకు సరిపోయే ధాన్యం 
దొరికాయనే నంబరంతో రాజూ అంటుంది : “ఒక్క నెలలో సా[మాజ్యం 

సృష్టించవచ్చు.” కష్టజీవుల ఆత్మవిశ్వాసానికి ఇది నిదర్శనం. నిత్యం 
నాగలి దున్నుతూ, పారలూ కొడవళ్లూ సవరించుకుంటూ (శ్రమవడే 
వాళ్ళకి క్రమంగా ఒక విధమైన ఆత్మ విశ్వానం ఏర్పడుతుంది. చేతులూ 
కాళ్ళూ ఆడినంతవరకూ భయపడవలసిన పనిలేదనే ధైర్యం వస్తుంది. ఏ 

దేశం నుండి వీజ సనంగహణం చేసినప్పటికీ |వకానీకానికి గల ఆత్మ 
(వత్యయానికి కళా పోషణ లభించనందువళల్ల దానికి సరియైన అభివ్యక్తి 

సమకూరదు. 

ఈ పాత్రలలోని తేజస్సు, చైతన్యం, నిర్భయత్వం, మానసా 
ద్వంద్వం, పరిణామం - అన్నింటినీ అచ్చు గుద్దినట్లు తీర్చి దిద్దేందుకు 

రచయిత యాభై యారు క్లామాన్ని నంధానంగా చేసికొని తన కళా 

సృష్టలో ఉత్క్బృష్టత సాధించారు. ఆనాటి దుర్భిక్షాన్ని వర్ణించిన తీరు మన 

సాహిత్యంలో వర్ణన శైలికి మార్గదర్శకంగా కలకాలం నిలవగ లదు. 

-ఈ దశాబ్దంలో బాగా ఖ్యాతి నంపాదించిన చరి,తకారుడు “టాయన్నీ” 

నంన్కృతి అనే పదాన్ని నిర్వచిన్తూ అందులో నవాలు, నమాధానం (Chal- 

lenge and response) అనేవి (పథానమని చెప్తాడు. ఎదురొ_న్న సవాలుకు 

బదులు చెప్పగల నమాజడానికే సంన్కృతి లభించగలదని అంటాడు. 

నమాజం డఉన్నచోటల్లా నంన్కృతి ఉండవలసిన పనిలేదు. సవాలును 
[గ్రహించ లేనివారు డానికి లొంగిపోతారు. నెమ్మదిగా వారి కాలికింది 
మట్టి జారిపోతుంది. “మానవీనీ భవాయీ లో వ్యవసాయం చేసికొని 
బీవించే కాళా- రాజూల కృషక సమాజం అష్టకష్టాలకు ఓర్చి యాభెఆరు 

నాటి దుర్శిక్షాన్ని ధెర్భ సాహసాలతో ఎదుర్కొంటారు. ఈ దుర్భిక్షం ఆ 

నాడు అంతరించి పోతున్న పాత తరాన్ని స్మరింవచేసే మహావద. ఆకలి 
బాధ నహించలేక నానాలాంటి భర్తలు తమ భార్యలను విడిచిపెట్టారు. 
తల్లికి మానభంగం కాకుండా చూచేందుకు నరివడ్డ గుడ్డలు కూడా బిడ్డలు 

“సికరించ లేకపోయారు ; భలీ-రూఖీ లాంటి స్రీలు మానాన్నే త్యబించారు. 

మానవుడిలో ఒకే ఒక వాసన మిగిలిపోయింది-ఆకలి. యాచన వల్లగాని 
దొంగతనం చేసిగాని, కుక్కల్లా ఎంగిలి ఆకులకై ఎగబాకి గాని, ఆడ వాళ్ల 

యితే శరీరాన్ని అర్పించిగాని- విదో విధంగా నాలుగు మెతుకులతో 
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జిఠరాగ్నిని చల్లార్చుకోవడ మె పరమావధి అయిపోయింది. మానవడొతి 

ఇలా పతితం కావడం చూచి కథలో శంకర్ అంటాడు : “అన్నింటిని 
సహించి అనుమతించే ఈ భూమాత ఎంత మంచిదో *** భార్యకు భర్షన్నా, 

తల్లికి కూతురన్నా కూతురికి తండి చూచినా సిగ్గులేక |వవర్తిన్తూ 
ఉన్నారు. రేపు చావు తప్పదు. కాబట్టి ఈ రోజు ఎలా బతికి తేనేం. దొరికిం 

దల్లా అనుభవించు, ఇష్టం వచ్చినట్టు విహరించు. - న్యాయం లేదు, అన్యా 

యం లేదు, నీతి లేదు, అవినీతి లేదు. అందరూ అంతులేని అణచలేని ఈ 
1(వబల వాసనలకు లోనయినప్పశు- ఇద్దరు వ్యక్తులు ఏం చేయగలరు? 

రాజూ తాను ఆకలితో బాధపడుతూ కూడా - భర్తృ బావ- ఇద్దరూ 
కామబాధతో చనిపోయిన త ర్వాత కూడా - వావగారి క పిల్ల లను ఏదో విధంగా 

పోషిన్తూ ఉంటుంది. ఇదంతా చూచి నంఘాన్ని, నర్వేశ్వ రుని, వర్తకులనూ, 

షాహుకార్లను, పాలకులనూ తూలనాడి మానసిక 'నంతులనాన్ని కూడా 

కోల్పోయే పరిస్థితిలో ఉన్న కాళాను ఆమె మందలిస్తుంది : 

66జ్రా గత్ర! ఇక ఎప్పుడూ ఇలాంటిమాట రాగికు. నగం మంది చావ 

లేక చనిపోయారు. నీ శరీర పరిస్థితి ఒక్కసారి గమనించు. అన్నింటిని 
మించిన భూతం ఏమిటో నీకు తెలుసా?) 

రాజూ తిట్టిన తిట్టు కాఠొకు బెల్థం కంటె తియ్యగా ఉన్నాయి. 

నవ్వుతూనే అన్నాడు : “అన్నిటిని మించిన భూతం ఆకలి. కాసి... 

“కాదు. దిగులు” అన్నది రాజూ. 

ఆవదలు వస్తాయి. కాని అవి మన గుండెలను బద్దలు చేయలేవు. 

శరీరం చెక్కలై విరిగిపోతేనే గాని మనుష్యుడు చావడు. ఆపదలకు 
తట్టుకో లేక గుండె బద్దలెనపుడి చావు వస్తుంది. దానితో సంస్మృతి 

ఓడిపోతుంది. 

కాళా మనస్సులో మనిషన్నా, భగవంతుడన్నా, నంఘమన్నా, 
న్వభావమన్నా ఏమాగ్రం గౌరవం ఉండదు. కాని మామూలు మనిషిలా 

అతను తన మానవత్వం పై (శ్రద్ధను మాతం కోల్పోడు. “మనిషి చెడ్డ 
వొడు కాదు, వ. చెడ్డది? అరిటాడ తను. సామాన్య మానవుడిలోనైనా 
సరే (శేద్ద లోపి స్తే మానవజాతి మాల కలిసి పోవలసిందే. (వాక 

తిక సాంఘిక దురవస్థల వల్ల మానవజాతి దుఃఖ సాగరంలో మునిగి 

పోయినా నరే మానవుని ఆత్మోన్నతి అందుకొన గలిగిన ఉత్తుంగ శిఖరా 



%1 జీవితం; ఒక నాటక రంగం 

లను దర్శించే కవిర్మనీషి అని తీరుతాడు: “నా వెనుక సంస్కృతి విచ్చి 
న్నంకాగా మిగిలిన శిథిలాలు కనిపించినా నరే మానవుడిమీద నా (శద్ధకు 
తరుగురాదు.”” చైతన్యవంతుడైన వళైటూరి రైతుబిడ్డ కాళా కూడా 

అంటాడు : “ఆకలి చెడ్డది. మనిషి చెడ్డవాడు కాడు” కాని ఈ సత్యాన్ని 

ఆవగాహనం చేనుకునె శక్తి అందరికీ ఉండదు. స్వాభిమానం వదలక - 

లేక పనికిరానివాడి అనుగహం కోనం స్వాభిమానంతో సమాధానవడి 
ఆత్మ_పత్యయాన్ని కోల్పోనివాడే ఈ సత్యాన్ని ఆశయించగలడు. 

అందువల్ల నే (పాణాలు కంఠగతమైనప్పుడు కూడా ఇతరుల ఎదుట చెయ్యి 

చాపి భఖిక్షాన్నం తిని జీవించడం అతనికి మనస్కరించదు. అవిటి చేతితో 
కంచాలు కడిగి అయినా సరే (గానం సంపాదించేందుకు (పమత్నిస్తాడే 
కాని యాచకుల వరుసలో నిలబడి న|తంలో పంచి పెే ధర్మాన్నం కోనం 

మాతం ఎగ।బాకడు. తెలివిగల రాజూ చెప్పిన హిత వును కూడా అతను 

చెవి పెట్టడు. రగుల్కొనే అగ్ని పర్వతంలాగా అతను మాటిమాటికి మండి 
పడుతూ అంటాడు : , 

“అన్నింటికంటె చెడ్డది అకలి అని నేను కూడా అనేవాణ్ణి. కాని ఈనాడు 
దానికంట కూడా చెడ్డది మరొకటి. కనిపించింది - అకలికంటె చెడ్డది 

యాచన. ఆకలి రక్తమాంసాలనే పీల్చివేస్తుంది - కాని ఈ యాచన ఉందే - 
రాజూ! నేను నిజం చెప్రున్నాను-మన అభిమానాన్ని, ఆత్మనే తినేస్తుంది.” 

రాజూ ఎంతో బతిమాలుతుంది, మిగిలిన వాళ్ళు చీవాట్లు పెడుతారు. 
అప్పుడు చివరికెలాగో నమాధానవడి వెళ్ళుతాడు. కాని యాచకుల బారును 

చూచి ఆ వరునలో తాను నిలబడలేక పోతాడు. “బ్రాహ్మణులకు వారు 
రీసికొనిపోగలిగినంత ధాన్యాన్ని దానంగా అర్పించిన తాను... రాజులు 

మహారాజులు షాహుకార్టు తన ఎదుట నిలబడి యాచించగా చూచిన తాను.. 
ఈనాడు చేయి చాచటమా +?” అతని మనను సమ్మతించలేదు. వంక్తిని 
వదలి బయటకు వస్తాడు. బం్యటోతు అతన్ని ఆపివేస్తాడు : “అరే పిచ్చి 
పులాయ్! ఎక్కడికి వెళ్తున్నావ్ ?”” 

““ఎక్కడికా? నాతావుకే 

“అరే! అగవోయ్. పిచ్చివాడా! చెప్పేది విను” 
“నాకి సృతవుకూడు ఇష్టం లేదు.” 
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“ఏం? ఎందుకిష్షం లేదు ? వీళ్ళంతా మనుషులు కాదూ? మహారాజుగా 

మాట్లాడుతున్నావే ?” 
. కాళొకు వినుగు వేసింది. 

“మహారాజునే అయితే తప్పకుండా నిలబడేవాణ్ణి. రైతుబిడ్డ నవడం 
వల్ల ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాను. నీవెంత విరగబడ్డా నేను లొంగను. నా 
మీద చేయి చేసుకోవాలని ఉంతే కానీ! నేను సిద్ధంగానే ఉన్నాను. 

సుందర్ సేర్ చాలా మంచివాడు కనుక అతన్ని దగ్గరకు పిలిపించి 

మెల్లగా అడిగాడు : “ఏమబ్బాయ్ వేల్ ! ఈ మాయన తీసికోవడం 

నీ క్ ౦ లేదా?” 

కాలా ఏం నమాధానం చెప్పగలడు? సమాధానం చెప్పినా రైతు 

హృదయం అర్ధం చేసికొనే శక్తి వాళ్ళకు ఉందనే నమ్మకం అతనికి లేదు. 
అక్కడ ఉన్న ధాన్యమంతా తనదేనని అతను జను ee అతన్ని 

నాలుగు మాటలు అంటారేకాని పయోజనమేమీ లేదు! అంతేనా? 
(వయోజనం లేదా? ఈ ధాన్య యజమాని చేయిజాపే బడులు చేయి చేను 
కుంకే ఈ తుపాకుల వాళ్ళు తోక ముడుచుకుని పారిపోతారు!... 
నిప్పులు (గక్కే కాళా కండ్రనుండి టవటప కన్నీటిబొట్టు మాత్రమే 
రాలాయి. “వం చెప్పను సెట్టిగారూ! కండ్ల ఎదుట మేము: పండించిన 

ధాన్యాన్ని చూచి మౌనం వహించేందుకు మాకెంత గుండె నిబ్బరం 

కావాలో చెప్పండి.” 

ఈ అన్యాయానికి - అసంగత నంఘటనకు _ (పతీకారమే కథకు 
భరత వాక్యమవుతుంది. కథా రచయిత సెట్టిగారి నోట మర్యాదగా 

ఆ విషయం పలికించారు కూడాను: నీకు నీవు 'వరకించిన 

ధాన్యం కోనం చేయిడొపుతూ ఉంటే ఎంత సిగ్గు వేనూ ఉందో ఈ ధర్మ 

నతం నడిపేందుకు మాకు కూడా అలాగే సిగుగా ఉంది. నమస్త 

భూభాగాన్ని పోషించే వాళ్ళను మేము ఎన్నాళ్ళు మోపిన గ అత “అట 

కాని చేసేదేముంది పిచ్చివాడా ? మనమందరమూ (పక్ళతికి దాసోహ 
అనవలసిందే... మీ వస్తువు మీకే ఇస్తున్నామని అంవరితో . 
మసన ఏరి.? 

పరిస్థితులకు లోనయి విధిలేక సెట్టిగారు చేసిన సిద్ధాంతం అనాటి 
చారిితక వాతావరణానికి అనుగుణంగానే ఉంది. కనకనే కాళొ అప్పటికి 
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సమాధాన వడ్డాడు. కానీ రచయిత ఆ కాలానికీ, ఆ స్థలానికీ తగిన ఉదాత్ర 

సాంఘిక డజొగ్భతికి : పతినిధిగా కాళాను తీర్చిదిద్దారు. అందువల్లనే 

అందరూ ఆకలి బాధతో చస్తుంటే చూన్తూ ఊరుకునే కండే దోపిడి చెయ్య 

టమే అతనికి సబబుగా తోస్తుంది. ఆకలి బాధకు తాళలేక కొండడొలతి 

వాళ్ళు పశువులను దొంగ లించేందుకు పలెల ere డాడిచేనూ ఉంటే 

అయుధాలు ఉండి కూడా ఊరికే పనికిరాని వాళ్ళలాగా ఉండడం, అటు 

ఏ ఆయుధాలూ లేకుండానే కొండ వాళ్ళు వశువులను చంపుతూ ఉంటే 

చూన్తూ ఉండడంతో కాళా ఎక్కడలేని అవేశంతో కొండ వాళ్ళపై దండెత్తి 

ఒంటరిగా పోరాడీ వశువులను తప్పించుకొని తోలుకు వస్తాడు. తన తండ్రి 

గారవం నిలబెట్టాలనే ఆతురతతో అతను ఇంజ్నుండీ బయలుదేరుతాడు. 

కాని తానెందుకు బయలుదేశాడో మరిచిపోయి తన మనన్నులో అను 

కుంటాడు : “ఏళ్ళకు మన పశువులను చంపటం, తినటం సాద్యమవు 
తుందా * ఈ పశువులను ఎ లా తప్పించటం ౨ 

ఖంగుమని కత్తి నెలమీద విసిరి es “దోసీ రని తనా దియ్య! 
vt 

-ఈ పాడు దైవం ఈ కాటకం ఎందుకు సృష్టించాలి ? మనిషిని ఇంత 

పాడుగా చెయ్యడానికి ఆయన బుచి గడ్ తిన్నదేమో [99 

(దేవుణ్ణి కూడా ఇలా నొటికి వచ్చినట్టు క" తిట్టే కాళా సెట్టోగాల లాగా 

“మనమేం చేయగలం, దీనికి న. హత. లేదు? అని అనుకొని 

శాంతించగలడా? దీనిలో ఏదో అవివేకం ఉంది, అన్యాయం ఉంది! 

తిరుగుడు ఉంది. ఈ ధనవంతుల భాన్మాన్ని కామా ే రదక పట్నంనుండి 

వచ్చిన సిపాయీల చేతుల్లో మర తుపాకులను చూచి అతను బిగ్గరగా 
అరుస్తాడు : 

“ఓరేయ్ కసాయి వాళ్ళలా రా ! "బండిలో తెచ్చినవన్ని తుపాకులేనా, 

ఏమైనా ధాన్యం కూడా ఉన్నాయా? వాంతకులురా మీరు వెధవల్లారా, 
ఇక్కడ అలా తిరిగేవాళ్ళు ఇలా రాలిపోతున్నారు. దానికితోడు మీరు 

కూడా |పాణాలు తీసేవే తెచ్చారా? ... ప్రాణాలు పోసే వేమన్నా తీనుకు 

రాగూఢదూ ?... [పాణాలు తియ్యటానికి మీరు మృుప్ఫెళరు కళలూ కని 

పెట్టారు. బాగానే వుంది. కాని వాటితోపాటు పపాణాలు పోసే కళ్ కూడా 

ఒకటి కనుక్కోగూడదూ ! ఈ ముప్పై ఆరు కళలు కనుక్కున్న మీరు కూడా 
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పనికి వచ్చే వాళ్ళని మే మనుకొందుము గదా.....మీరేమో దేవతలని మే 
మనుకుంటూ వచ్చాం. కాని మీరు దేవతల వేషంలో వచ్చిన రాక్షనులు” 

ఇదే విశ్వ వ్యాప్తమైన మానవుని అక్మనుండి వెడలిన ఆర్తనాదం. 

(ప్రపంచాన్ని పీడిస్తున్న భయంకరమైన  అన్తవ్యన్తతను అన్తమింప 

చేసేందుకు మానవాళి కిది పిలువు! 

నము[దాలు దాటి మనదేశానికి వచ్చిన తెల్హవాళ్ళు ఈ పళ్లెటూరి వాళ్ళ 
కంటె తెలివిగల వాళ్ళట. కాని పల్లెటూళ్ళలో మగ్గుతూ తన్నుకుంటూ 
గుద్దుకుంటూ డఊండే ఈ అమాయకుల్లో యన గ "ఎక్కు వ సంస్కారం 

ఉందంటారు. కాళా “కాదు అని త్రీర్మా ర్మానం చేసాడు. చరిత కారుడయిన 

రమేశ్ చంద కూడా ఆ తీర్మానం కిందనే నంత కం చేసి “వాళ్ళ వరిపాలన 
లోనే ఎక్కువ కరువులు వచ్చాయి” అంటారు, 

ఈ విధంగా ఇక్కడ చారితాత్మక సత 

ఐంచింది. 

ఈనాటికి కూడ -ఈ దృష్టి నిరర్థక మని చెప్పలేము. నేడు కూడా కాఠౌ 

ఎలుగెత్తి పలికిన పలుకులు వినిపించటం లేడా?” 
ఒక్క ఆటంబాంబు తయారుచేసేందుకు ఆరు వందల యాభై కోట్ల 

డాలర్లు ఖర్చవుతాయి. ఒక్క విమానంమీద అమే ఖర్చుతో ఒక చిన్న 

రాష్టంలో పాఠశాలలు నడపవచ్చు. పిల్లలకు పాలు ళేకపోయినా నరే, 

రోగులకు మందులు దొరకకపోయినా నరే, ఆశయం లేనివారికి ఆవానం 
లేకున్నా నరే, ఆకలితో బాధవడేవారికి అన్నం లేకున్నా సరే బాంబులు, 

విషవాయువులు, నౌకాయాతలూ యథావిధిగా  వృద్ధిబొందుతూ 

ఉండవలసిందే. వాటి ఖర్చులో అరమెసొ కూడా తగ్గకూడదు. మనుష్యుల 

మేధాశక్తి, కళాసృష్టి మరణ హోమంలో ఆహుతి అయిపోయాయి. 

లేకుంటే వాననీటిని నిలవచేసి [వతి బిందువునూ ఉవయోగించుకుంకేు 

ఈ కరువులను అరికట్టటం సాధ్యం కాదూ? కాని ఈ ముప్పై కళలు 

కని పెట్టిన మేధావులు తమ తెలివితేటలను ఈ అన్యాయవాదుల దగ్గణి 

తాకట్టు పెట్టుకొన్నారనే విషయమే కోన సుంద. వారందరూ కలసి 

ఈ విఖర “సమ్మేళనాలలో చిరంతన సమస్యలకు స సమాధానం వెదికే 

వామన వటువులకు "విలు లేదని ఒక్కసారి ఖచ్చి తంగా నమాధానం 

చెపితే చాలు! సంస్కర్షలు, యజమానులు, కథా రాఫకులు, శాస్తంజ్ఞాలు- 

తో కావఃదాషి మేళ 
ఓ అబ 
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వీరి సాయం లేకుండా కదనానికి కాలుదువ్వే ఈ రాబిన్యులు ఏం చేయ 

గలరు? 

[| కాళా చేసిన ఈ హెచ్చరిక [(వపంచాన్ని దిగమింగే ఆర్తనాదం. 
మానవజౌతిని (పబోధించ లేదా? అప్పటికీ మానవజాతి మేల్కొనకపోతే 
కాళా చెప్పినట్టు “ఆకలితో మాడ్చి వాళ్ళను దారిలో పెట్టవలసి 
ఉంటుంది.” ఈ కోరిక కార్య రూపాన్ని పొందాలా? 

కళాకారుడు, శాస్త్రజ్ఞుడు ఈశ్వర వర్మ్యపనాదులయి ఉంటారు. వారి 

మేధాశక్తి లోక కళ్యాణం కోనం ఉవయోగించటం జరిగితే అందరికీ మేలు 

చేకూరుతుంది. (వస్తుతం (వవంచాన్ని ఎదుర్కుంటున్న సమస్యకు అదే 

ఏకైక పరిష్కారం. ఇందులో వరాలు (వసాదించే ఈశ్వరుడు కూడా 
అడ్డురాడు. ఇదే “మానవీనీ భవాయీ” లో నహృదయ పాఠకులకు 
వినిపించే అహ్వాన గీతిక. 

ఈ పిలుపును వలువ్వరికి అందజేసేందుకు రచయిత ఎలాంటి కథా 
నంవిధానాన్ని కూర్చాడో, ఎలాంటి భాషలో సమస్యను వివరించాడో 
గమనించాలి. 

సమస్యను నిరూపించేందుకు అనువైన భాషను వన్నాలాల్ నృష్టించు 

కొన్నాడా అనిపిస్తుంది. నిపుణ కళాకారుడు ఉత్తమ శిల్పాన్ని 

నృష్టించేందుకు ముందుగా తగిన సామగిని సమకూర్చుకుని దానిని 
చక్కగా అహ పన్నాలాల్ తన రచనకు కావలసిన సాధన 
సంపత్తిని సెకరించి పెట్టుకున్నారు. నూతన శ బ్దజాలం, నవీన వాక్య 

రచన, మనోహర వర్ణనలు (వతి పుటలో [వన్ఫుటిన్తూ ఉంటాయి. ఏ 

అధ్యాయాన్ని వీసికొన్నా దాని శీర్షిక అందులోని నంథాషణలు, వర్ణనలు, 

వ్యంగ్యం, వాతావరణం - అన్నీ ఈ అచ్చు [గుద్దినట్టు కనిపిస్తాయి. 
“మానవీనీ భవాయీ) కృషక సమాడొనికి నంబంధించిన రచన అవటం 

వల్ల ఏ బుకువుకు చెందిన వర్ణనలు, ఆ వాతావరణానికి అనుగుణంగా 

ఉంటాయి. 

“ఆషాఢ మాసంలో తదియనాటి రాత్రి ఆకాశం ఉయ్యాలలూగుతూ 
వుంది. రాతి గడిచేకొద్దీ గాలివాన నేలతో పోరాటం సాగిస్తుంది. కోడి 
కూత వినపడగానే నింగి నేలలు ఏక ధారలో కలిసిపోతాయి. 

“లాగా తెల్లవారేసరికి మేఘం గరిన్తూ ఉత్తరపు కొండల వెపు పయ 
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నించింది. గాలి దుమారం, మెరుపులు - అన్నీ వట్నంవైవు తరలిపొయ్యే 
సామానులాగ మాయమైపోయాయి. 

“ఒక రాతిలో నేల చల్లబడిపోయింది. నిన్న మొన్నటివరకు నేలకు 
ఊపి రాడ నట్టుగా అవిరి కక్కుతూ ఉంది. ఇప్పుడు నేలమీద హోయిగా 

వండుకోవాలని అనిపించేటట్టు వాతావరణం చల్లబడి మృదుమనోహరంగా 

ఉంది. అక్కడక్కడా ఉన్న గుంటలు, దొరువులు నిండుగా ఉన్నాయి. 

కప్పలు పలురకాల జంటస్వరాలు వలుకుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకూ 

బోసిగా ఉన్న చెట్టు చేమలు ఒక్క రాతిలో (కొంజిగురులు తొడుగు 
కున్నాయి. కంటికింపుగా వచ్చ వచ్చగా మందవోనం చేన్తూ ఉన్నాయి. 
పక్షులు కూడా - ఆకాశంలో ఏదో మూలనుండీ గుంవులు గుంపులుగా దిగి 

వచ్చాయి - ఆడుతూ పాడుతూ- 

“చల్టబడ్డ ది ఒక్క నేలేకాదు. భయం పు స్ర్రేటట్టు వీచిన [పచండ మారుతం 
కూడా ఈ రోజు చల్లని గాలిగా మారిపోయింది. నేలలోని వాననలను ముక్త 

హస్తాలతో విరజిమ్ముతూ ఉంది. కిసలయాలకు గిలిగింతలు పెడుతూ 
ఉంది, కొమ్మలను నంబరంతో ఊోపుతూ ఉంది ; ఇటు నదీ తీరాన ఉన్న 
చెట్టకూూ అటు గుట్టలమీది చెటకూ మధ్య దాగుడు మూత లాడుతూ ఉంది. 
ఇక నూర్యుడో ? నిన్నటివరకు ఆకాశపు బట్టీలోనుండి నివ్వులు చెరుగుతున్న 
వాడు ఈరోజు వనంతం చల్లుతూ (వవంచాన్ని పరిహసిస్తున్నాడు.” 

ఆ తర్వాత వశువులతో వరివోనం, ఎద్దుల ముద్దులు, విత్తనాల 
గమ్మత్తులలో ఓలలాడే వళి [పజలను రచయిత ఎంతో తాదాత్మ్య 
భావంతో వర్ణిస్తాడు. 

సృష్టి అంతా ఆనందమయంగా, లయాత్మకంగా ఉన్నట్టు తోన్తుంది. 

క్షామవర్ణన చూడాలంటే “దుఃఖ పీడితులు “కష్టపు రోజులు” “రోట్లో తల, 
అధ్యాయాలు చదివి తీరాలి. 

“అనలే వేనవి రోజులు. దానికి తోడు పనీ, పాటా లేదాయె. అంతటితో 
చాలనట్లు నెత్తి మీద కత్తి! రోజు ముందుకు సాగితేగా! రామా చెప్పనే 
చెప్పింది - ఈ రోజుకు అకలితో కాళ్ళు విరిగిపోయాయని. అందుకే 
ముందుకు నడవటమే లేదునో 

“వెశాఖ మానం రాగానే గాలి దుమారాలు మొదలయ్యాయి. కాని ఈ 
సంవత్సరం పొలాల్లో గడ్డి ఎగిరిపోవడం లేదు- అనలుంటేగా ఎగి 
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చేందుకు? లేకుంకే ఎండిపోయిన ఆకులు, తునకలు ఎగరటమే. 

లేదేమో?’ 
అంయే ఆకులు, అలాలు ఎగిరేలోగానే ఎవరో ఒకరు తినేశారన్న 

మాట! 

“ఎగురుతూ ఉంది వెచ్చటి వడగాలి, దానితోపాటు నేల దుమ్ము- 
ఇకపోతే మనుషుల రెప రెవలాడే తల జుట్టు. 3:3 

“పన్నెండు నెలలనుంచీ కనిపించని వర్షం జ్యేష మాసంలో గడచిన 

పదిహేను రోజుల్లో తప్పకుండా కురుస్తుందని అనుకున్నారు. కాని మేఘ 

రాజు నిదపోయాడేమో 2 లేకుంకే ఆయనలో తేమంతా ఆరిపోయిందేమో ? 

లేదా తిరుగు (పయాణంలో దారి దూరంగా వ. oa 

“భూమి మీద మృత్యువు వర్షిన్తూనే ఉంది, వుల్లో, పొలాల్లో, 

సందుల్లో, గొందుల్లో- ఎక్కడ పడితే అక్కడ ష్ శవాలు ! ఎక్కడ 

దహనం చేస్తారు ? ఎక్కడ పూడ్చి వేస్తారు! ఇక అంత్య(కియలు, 

నూతకాలుు క ర్మాంతరాల |వసక్తే లేదు. వెనుక చిక్కిన వాళ్ళను ఓదార్చ 

వలసిన పని గాన్కి పోయిన వాళ్ళకోనం దిగులు వడవలసిన పని గాని 

లేకుండా పోయింది. “చూచే పని లేదు, ఏడ్చే అవనరం లేదు” అని అను 

కుంటూ ఉండేవాళ్ళు. 22 

వ్ పల్లెబూ ళ్ళలో బులు పండుగలు ఆచారాలు “పృథ్విభారం మోసే 

వాళ్ళు” అనే అధ్యాయంలో చక్కగా వర్ణింపబశ్జాయి. అయిదు వంకులలో 

[గామ జీవితంలోని బుతుచ్మకం (పత్యక్ష మవుతుంది. 
తక “మానవీనీ భావాయీి అనే పేరు పెట్టకపోతే ప పృథ్విభారం' 

మోసేవాళ్ళు అని పేరు పెట్టమని నేను నలవో ఇచ్చేవాళ్లి. 

వస్తువర్లనలోనే కాదు సంభాషణల్లోనూ, వ్యంగ్యోక్తుల్లో నూ, మానసిక 

సంఘర్షణల్లో నూ కనిపించే భాషా పాటవం నూక్ష్మంగా పరిశీలించి 

అనందీంచ తగింది. ఒకచోట నిలకడగా నిగనిగలాడే ముత్యాల నరాలు 

వినరికే, మరోచోట నిప్పులు కుప్పలుగా కురిశాయి. ఒకచోట అందమైన 

చం|దహాన తళ తళలు, మరోచోట అంతరాంతరాలను ఛేదించుకొని 

పోయే శల్యవేదనలు, ఇంకోచోట మనోవ్యధను |పతిబింబించే ఉత్తుంగ 

భావతరంగాలు. 

వాగ్విభూతికి మకుటాయ మానమైనవి మాలీ పలుకులు. ముసలి మాలీ 
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ఎంత [వయత్నెంచినా కాళాకు సంబంధం కుదరక మానదు. తన కండ్ల 
ఎదుటే వేడుక జరుగుకుంపే చూచి అది తన పెనిమటితోనూ, కొడుకు 
తోనూ ఇలా చెప్పుంది : 

“చావండిరా చావండి. చేవలేని మొగోళ్ళు. ఇక్కడినుంచి వెళ్ళి ఏ 
బైరాగుల్లోనో చేరండి. ఎక్కడ చచ్చాడు ఆ రణ్ఛోడు గాడు? ఇలాంటి 
దద్దమ్మ నా కడుపున ఎలా పుట్టాడో ? పెండ్లాన్ని we వంపేయ 
మని చెప్పు. . నిశ్చితార్థం అయితే అయిందికాని ఈ క కరి మొహానికి పెండ్లి 
అయిందంటే నాకంకు కుక్కు మేలు. చూడు మకి నా తడాకా!” 

నిజంగానే మాలీ న తెలియని వెరంతో కాళా - రాజూలకు పెండ్లి 
కాకుండా చేస్తుంది. కాగి కాలం వరిహ సించినట్టు నిరూపించే కావ్య ; ధర్మం 
“మాలీ మరణంి అనే అధ్యాయంలో పరాకాష్ట చె వ 

కరువు రోజులో చుట్టుపక్కల ఉన్న కొండల్లో ఉండే కోయవాళ్ళు 
ఎప్పుడు వచ్చి వల్లెల్ని దోచుకుంటారో అని జనం అందోళన పడుకుంటారు. 
(పతి రోజూ కొండమిదినుంచి దీటీలు కిందికి దిగుతుంటాయి కేకలు 
వినిపిస్తాయి - అందరూ ధాన్యం, సొమ్ములు దాచుకుంటూ ఉంటారు. 
కాని మాలీ మాతం ఇంట్లో అందరి సొమ్మ ] లూ ఎక్కడా దాచకుండా తన 
ఒల్లో నే పెట్టుకుంటుంది. ల సొమ్ములని ఎఇ నాదగ్గర భదం చేయండి - 
నాకన్నీ ఇషు, ఆ పిరికీపందలు న ననే చెయ్యలేరు. నా తల 
నరిసిందంపే ఊరికే నరిసిపోయిందా + 

చివరకు మునలి మాలీ సొమ్ముల మూటతో నవి దోపిడిపాలవుతుంది. 
నాళ్ళమధ్య కాళ్ళు రాచుకొని దెబ్బలు తిని చనిపోతుంది. దోపిడి గాండ్రు 
దాని శరీరానికి అచ్చాదనగా ఒక నూలుపోగయినా వదలలేదు. శవంమీద 
క ప్పేందుకు గుడ్డ కూడా కరిమొహం కాళాయే ఇస్తాడు, 

మునలమ్మ శవం చితిమిద పెట్టగానే అమె నోటిలో వెండో బంగారమో 
పెట్టాలని అందరూ అంటారు. 

నానియా చిరాకు వడతాడు : ““దికు,మాలిండి చేతికి ఒక ఉంగరమైనా 

ఉంచితే కదా నోట్లో పెప్టేందుకు. ఏం చేస్తాం, కానియ్యండి. ఉన్న 
సొమ్మంతా మూటగట్టుకుని వెళ్ళిపోయింది.” 

కాళాకు వాళ్ళమీద అసహ్యం వేసింది. తన చేతి ఉంగరం విరిచి 
ముసలమ్మ నోట్లో పెట్టాడు. 

x 
a 
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కాని రచయిత ఈ సందర్భంలో ఒక వ్యంగ్యోక్తి పలుకుతాడు : 

ఈముసలమ్మ పోయిందని వీళ్ళకు తెలియదు. లేకుంటే కాళా పెట్టిన 

వెండి ముక్కను “థూ” అని ఉమ్మివేసేది” 

కాళా_ రాజూ ఇద్దరూ గట్టివాళ్ళు. మాలీ కూడా అలాగే మంచి దిట్ట. 

దాని కొడుకు నానియా కూడా గట్టివాడే అయిఉండాలి. “ముసలిది 

సొమ్ములను దాచి పెట్టనియ్యలేదు. మనల్ని బిచ్చగాండ్లను చేసి వెళ్ళింది. 

ఇప్పుడేమనుకొం జే ఏం లాభం? అది పోయిన చోటికి గుజ్టాల మిద వెళ్ళినా 

అంతు చిక్కదు* ఇలా అనుకొంటూ గుండెలు బాదుకొంటూ నానియా 

అంటాడు : ““పారిపోయావు - కాన్ని ఒక్క మాట జ్ఞాపకం ఉంచుకో. 

దేవుడి ఇంటికయినా వెళ్ళి నీ అంతు కనుక్కో లేకపోతే నీ కడుపున రాయి 

పుట్టి ందనుకో.”? 

కాలనిష్టమయిన నవల (వాయడం చాలా కష్టమయిన పని. సంఘట 

నలు |వధానంగా చేసికొని నవలలు (వాసేప్పుడు రచయిత ఒకటి తర్వాత 

మరొకటి వరునగా జరిగిన సంఘటనలను చర్చిన్తూ వెళతాడు. ఈ 

పురోగతిలో మిగిలిన లోపాలను మరిచిపోవడం జరుగుతుంది. ఇది 
రచయితకూ, వఠితలకూ కూడా సుళువైన వని. అలాగే పాత పోషణం 

ప్రధానంగా చేసే రచనల్లో కూడ పాతల గుణగణాలే కథా 'గమనాన్ని 
నిశ్రేశిస్తాయి. కాని కాల నిష్టమైన రచనల్లో కాలమే గతికి తోడ్పడవలసి 
ఉంటుంది. కాలగ మనం ఒకప్పుడు త్వరత్వరగా ఉంటుంది. మరొకప్పుడు 

మందంగా ఉంటుంది. కాలగతి ననుసరించి పాలలో సహజమైన 
పరిణామం తీసికొని రావలసి ఉంటుంది. ఇందులో రచయిత నంఘట 

నలను తన యిష్టం వచ్చినట్లు కల్పించలేక పోతాడు. కాలం అంతే వ్యక్తి 

గతంగా గాని సాంఘికంగా గాని వ్యక్తులు చేసే పనులతో భవితవ్యం 

అల్లుకొని పోవటమే. వ్యక్తుల [పాదుర్భావం ఒకచోట జరుగుతుంది. వారి 

ఆచరణ పరిపక్వత చెందుతుంది మరోచోట. జూదంలో ధర్మరాజు తన 

సంపదను, నహచరిని ఓడిపోయిన ఘట్టంలో వేద[పోకమైన ద్యూత స్తవం 

దగ్గరినుండి శకుని కుతంతాల వరకు అన్నీ కర్మనియతికి తోడ్పడతాయి. 
“వార్ అండ్ పీస్ అనే గొప్ప నవలలో బాహ్యంగా గోచరించని 

అంతరంగిక నిర్ణయం ఇచ్భాపూర్వకమైన నిర్ణయం కాదు. ఇదమిక్టమని 
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చెప్పటానికి వీలులేని యుద స్వభావం, దాని బలాబలాల [పభావం వల 

ఏర్పడిన నిర్ణయమది, 

అందువల్ద కాలనిష్టమైన నవల పవాసేప్పుడు రచయిత పఠితలకూ, 
పాత్రలకూ మధ్య కొంత గారడీ చేయవలసి ఉంటుంది. తానే నిర్ణయాలకు 
బాధ్యుల్ణి అని అతననుకొంటాడు. కాని నిజంగా నిర్ణయానికి తోడ్పడేది 
ముఖ్యంగా ఈశర నంకల్పం- దానితోపాటు సామూప్ క కర్మపరిపాకం. 
ఈ వ్యూహంలోనుంచి బయటపడే మార్గం ఏర్పరచుకొని “ఇదంతా గారడీ 
కాదు యధార్థమి నే భావన పరఠితలకు జ ty అనేది సామాన్య 
కథాకారుడు నాధించగలిగినది కాదు. 

“మానవీనీ భవాయీి లో వన్నాలాల్ వేల్ నమస్త సమాజాన్ని 
కాలవి శేషానికి ముడి పెట్టీ ఆ కాలంవల్ల [వచోదిత మై, అకృష్టమై దానితో 
పోరాడుతున్నట్టు చిత్రించారు. ఇది అసిధారా (వతచర్య లాంటిది. 
ఐనప్పట్కీ రచయిత సృష్టించిన ప్మాతలు- వాలా పటేల్, వరమాపపేల్, 
కాళ్ళా ఫూలీమాం మాలీ- అందరూ యధార్థ జీవులు. ఎదుట కనిపిస్తే 
వాళ్ళని ఒక్కమాటతోనే మనం పోల్చుకో గలం అనిపిస్తుంది. 

అక్కడక్కడ కొన్ని లోపాలు కనిపించటంలో ఆశ్చర్యం లేదు. 
మచ్చుకు కానమ్్ శంకర్లాంటి వాళ్ళు చేరి నాజూకు నానియాతో 
సంబంధం వఏర్పరిచేందుకు [పయక్నిస్తారు. ఇందులో ఎంతమాతం 
బొచిత్యం లేదు. కాసిమ్లాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి పనికీ ఎప్పుడూ వూనుకో 
రని సామాన్య పాఠకుడు కూడా చెప్పగలడు. అలాగే రచనా సౌష ష్టవాన్ని 
బట్టి చూస్తే మొదటి అధ్యాయం ఈ నవలలో అనవసరంగా చేర్చ 
బడిందని అనిపిస్తుంది. నేరుగా రెండో అధ్యాయం నుండి మొదలుపెట్టి 
చదువుకు పోవచ్చు. 

ఇంత కంట కూడా జుగుప కలిగిస్తుంది -చి వరి ఘట్టం (శూన్య గగనం). 
క్రాల్లౌ (మానసిక) దాహాన్ని తీర్చేందుకు రాజూ “శన రొమ్ము అతని 
నోటిలో పెడుతుంది. దీని అవనరం ఆట్టే కనిపించదు. దీనివల్ల రన 
నిష్పత్తిలో కూడా తీ/వత వచ్చినట్టు కనిపించదు. [ప్రపంచంలో వం 
రకాల కామ'వికారాలో ఉన్నాయి. కాని కాళా వంటి వ్యక్తి కాయికంగా 
కాని మానసికంగా కాని అలాంటి వాటిలో చిక్కుకోక పోవటంలోనే 
సహజత్యం ఉంది. 
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(పమాదవశంగా ఏర్పడ్డ ఇలాంటి లోపాలు చాలా కొద్దిగానే కని 
పిస్తాయి. కండ్లకు కట్టినట్టు కనిపిన్తుంది- కష్టాలతో కాలం గడుపుతూ 
కూడా కొంచెం దుఃఖ నివారణం కాగానే ఆకాశాన్ని మారు (మోగించే 
మాదక మధుర గీతాలతో హాయిగా ఆడుతూ పాడుతూ దావానలం నుండి 

బయటపడుతూనే మలయానిలంలో [వవేశించగల. చైతన్యంతో వెలివిరిసే 
గామ నమాజిం. ఆ సమాజానికి చే దివ్వెలాంటి కాళా కాలి అందెలు 
ఘు ఘల్లున పుడమి తల్లికి వినిపిన్తూం కే రాజూ లాగా మనలో కూడా ఏదో 
ఆశలు చిగురిస్తాయి. యముడేమిటి, వాడి తాత వచ్చినా సరే ఈ ఉల్లాసం 

అంతరించదు. 

“భారతంిలో యక్ష (వశ్నలో ఒక (పశ్నకు సమాధానం చెప్తూ 
ధర్మరాజు అంటాడు “అన్నిటికంటె పెద్దది కాలం చెప్పే కథ!” ఈ 

సమాధానంతో మనం కూడా వఏికీభవించి మన వన్నాలాల్ త్వరలో 

ఆరోగ్యాన్ని పొంది ఈ నవలకు ఉత్తర భాగం కూడా |వాయాలని 

భగవంతుని (పార్థిస్తాం.* 

గ్రామం: దక్షిణామూర్తి —దర్శక్. 

ఆవలా (సౌరాష్టం) 

16. 12- 1952. 

* రచయిత ఆరోగ్యం అనాటీకి సరిగా లేదు. ఈ నవలకు అనుబంధంగా రెండో భాగం 

“భాంగ్యానాంభరు?, మూడోఖాగం “ధమ్మర్ వలోణుంి గుబిరాతీలో (వచురిత మయ్యాయి. 

—ఠనుక ర్ర, 



1 

కుటీరంలో 

అది మార్గశిర మాసం. అర్ధరాతి. గోధుమ మొక్కలూ, శనగ మొక్కలూ, 

ఒకదాని 'వొడిలో ఇంకొకట్ దూరడానికి పయత్నం చేస్తున్నవి. పొలాలలో 

మంచలు నిర్మించబడి వున్నవి. అవి కుటీరాలలాగా వున్నవి. పొలం కావలా 

కాయడానికి పోయిన రైతులు ఆ కుటీ రాలలో కాళ్లు ముడుచుకొని చలికి 

గడ గడలాడుతూ న్నిదబ్ నోతున్నారు. చలి మంటలు బూడిద రాసుల 

మధ్య న్మిదబోతున్నవి. నన్యశ్యామలంగా ఉన్న పాలాలూ, ఆ పొలాల 

మధ్య ఎత్తైన కొండ గుట్టలమీద వున్న వలె గ్రామాలూ అంధకారంలో 

శూన్యం శూన్యంగా నిలబడివున్నవి. భూమాత గురకలు బెట్టి న్నిద 

బోతున్నది. నక్షత భూషితమైన ఆకాశమంతా నీరవంగా - శాంతిమయ 

వాతావరణంలో భూమాతను చుట్టి ముట్టి వున్నది. 

[బహ్మాండ మంతా నిశ్శబ్దంగా, నిశ్చలంగా వున్నది. దూరంగా నదికి 
దగ్గరగా వున్న కొండ గుట్ట పక్కన ఒక కుటీరమున్నది. దానిలో 
బూడిద కింద కుములుతున్న చలిమంటా ఆ చలిమంట తాలూకు కాంతి 

నలువెపులా వ్యాపించి వున్నది. 

ఆ కుటీరానికి-లేదా మంచెకు ముందు భాగంలో చిరిగిన జంబుఖానా 
మీద ఒక వ్యక్తి కూర్చొని వున్నాడు. అతను మునలివాడు. అతని ముఖం 

పొలాల వైపుకు తిరిగి వున్నది. ఆ ముఖం పెద్ద గుమ్మడికాయలాగా 

గుండంగా వున్నది. తల వెంటుకలు ఆతని ముఖంపషుద చిందరవందరగా 

వడివున్నవి. లోతుకు పీక్కొని పోయినట్టున్న అతని కళ్ళు నది అవతలి 

వొడ్డున దూర దూరంగా వ్యాపించివున్న పర్వత పంక్తుల మధ్య భాగంలో 

దేనినో చూస్తున్నట్టున్నవి. చలి మంట తాలూకు వేడి అతని శరీరంలోని 

కుడి భాగాన్ని వేడి వేడిగా వుండేటట్టు చేస్తుంకే ఎడమ భాగాన్ని పొలాల 
మీదనుండి వీస్తున్న చల్లగాలి చలబరున్తున్నది. ఆ వేడిగానీ, చల్చ్లదనంగానీ 
అతనిలో ఏ విధమైన చలనాన్నీ కలగజేయడం లేదు. 

కొంత సేపెన తరువాత అతడు దీర్చంగా నిట్టూర్చాడు. అతని శరీరం 

లోని నరాలన్ని ఆ నిట్టూర్చుకు పెకి ఉబికి తిరిగి యథాసాసానికి చేరు 
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కొన్నవి. అతని దృష్టి వెనుకకు మళ్లింది. ఎడమ చెయ్యి దగ్గరకు లాక్కొని 

కుడి చేత్తో చలిమంటకు దగ్గరగా వున్న హుక్కాను తీనుకొన్నాడు. అతని 
ఎడమ చెయ్యి కుంటిగా వున్నది. హుక్కా చివరిభాగంలో వున్న కుదురును 
వట్కారుతో శుభం చేశాడు. దానిలో పొగాకు నింపాడు. లెబ్బ పెట్టీ 
మండుతున్న బొగ్గులు దానిలో వేశాడు. 

హుక్కా గొట్టం నోట్లో పెట్టుకొని పొగ పీలున్లూ తిరిగి అంధకారంలోకి 

అచంచలంగా చూడడం ఆరంభించాడు. 

అతణ్ణి చూచిన (పతివాడూ ఒక (_పళశ్న అడిగే అవకాశమున్నది. 

“అంత "తదేక ధ్యానంగా ఆ అంధకారంలో అంత దూరంలో అతడు ఏమిటి 

చూస్తున్నాడు ?”” 

"ఇటువంటి పవశ్నను నలుగురైదుగురు కూర్చున్న సమయాలలో అతణ్ణి 
అనేకమంది అనేక పర్యాయాలు అడిగారు : “ోకాళీదాదా! నీవు ఎప్పుడూ 

'మన్న్యూ మిన్నూ వకమయిన చోటుకు నిన్ను నీవే మరచిపోయి చూన్తూ 
వుంటావు, అక్కడేమున్నది ? నివు చూచే వన్తువు ఏమిటి ౪ ఆ [(వశ్చకు 

అతను జవాబు చె ప్పేవాడేగాడు. J) కాని ఒక్కొక్కప్పుడు దీర్హంగా నిట్టూర్చి- 
“సోదరుడా! దూరంగా కనబడే ఆ వర్వతాల మధ్య భాగంలో నా జీవిత 
నర్వన్వం దాగి వున్నది. అదే నా జీవితౌనికి ఆధారంగా వుండేది” అనే 

వాడు. తన జీవితంలోని నలభై సంవత్సరాలు ఆ వస్తువుమీద ఆధారవడి 
వున్నవనే వాడు. కక కతు అటువంటి _పశ్న అడిగినవ్పడు వెర్రిగా 
నవ్వి ఊరుకొనేవాడు. ఏమీ జివాబిచ్చేవాడుగాడు. ) |} ఒక్కొక్కసారి “ఆ 

అంధకారంలో నా యౌవనమంకా గడచిపోయిందీ. నా హృదయంతో 
పెనవేయబడిన “రాజు” పరాయి స్త్రీ అయిపోయింది. నా శోతువు-నా 

సపెదతండి కుమారుడు నానాభాయి కారణంగా నా కుమారుడు [వతావుడు 

నా కళ్ళముందు నుంచి అద్భుశ్యుడైనాడు” అనేవాడు! ఆ తరువాత తన 
కుంటి చేతితో కన్నిళ్ళు తుడుచుకొనేవాడు. నక్షత్ర [పకాశాన్ని జూచి 
నవ్వడానికి (వయత్నించేవాడు. “జీవితంలో ఈ నక్షత |(వకాశమంత 
వెలుతురు లభించినా ఆనందించే వాణ్ణి” అనేవాడు. ఇంతలోనే “ఏ 
మేఘమో ఆ నక్షుతాన్ని కపివేస్తే? అ నక్షత (వకాశం గూడా 
అదృశ్యమైతే? నా జీవితం గూడా అటువంటి నక్షత మయిపోయిందని”? 
వాపోయేవాడు. “నా తం|డికి అరవయి సంవత్సరాల వయస్సులో నేను 
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జన్మించాను. నా భార్య నేను చెప్పినట్లు విని నా కెంతగానో నహకరిం 

చింది. నా కిద్దరు ఆడపిల్లలు. (పతాపుడు నా కుమారుడు. యుక్త వయన్సు 

లోకి వచ్చాడు” (అకస్మాత్తుగా ఒకసారి అతని కంఠధ్వని పెద్దదయి 

పోయింది.. “ఆ హంతకుడు నానా!.. రాజు ఎట్లాగూ చేజారి పోయింది.. 

నా ఒక్కగాని ఒక్క కుమారుడు ఈ నానా చేతుల్లో చనిపోయినా 
వాగుండేవి.. నానా..నానా.. వాళ్లో సాధువులపాలు జేశాడు. ఇప్పుడు వాడు, 

జీవించివున్నాడో లేదో తెలియదు. ఏమెపోయినాడో అనలే తెలియదు” 
అంటూనే కాళ్లొ పెద్దగా ఏడ్చాడు. అతని ఏడుపును చూచి ఎనభెఏళ్ళ 

ముసలివాళ్ళు గూడా “సిగుపడ వలసిందే. ఏడ్చి ఏడ్చి అలసిపోయాడు. ఆ 
ఏడుపుకు అర్థరాత్రి గూడా స్థంభించిపోయింది. ఆ అర్ధర్యాతికి అతని 

విషాద గాథ “దుర్భరంగా తోచిఉంటుంది. నాయనా! (పతాప్! గుృురాల 

వంటి ఎద్దుల్ని ఎవరు అదుపులోకి తెస్తారు? నావల్ల ఆ పని అవుతుందా? 

అడ ఏనుగులలాగా వున్న ఈ గేదెలు దేనికి నాయనా! రాజు కొరకై 

ఎదురు చూచి చూచి నా యోౌవనమంతా గడచిపోయింది... ఈ ముసలి 

తనంలో నీ మీద ఆశ పెట్టుకొని జీవిస్తూ వుంటే ఈ అన్యాయం జరిగింది. 

భగవంతుడా ! కడుపులోనే నేను చచ్చిపోయివుంటే నాకు ఈ రోజులు 
చూడవలసిన అవసరం ఏర్పడేదిగాదు. పన్తుతం నా జీవితం షాహుకారు 
చేతిలోని లెఖ్జల పుస్తకంగా అయిపోయింది. ఈ పశువులు బావి, ఈ 

పొలం అన్నీ ఏమి కావాలి? రాజూ! నౌ, జీవితం షాహుకారు లెఖ్ధల 

పుస్తకంలోని తౌకట్టు పద్దు అయిపోయింది.” 

కొంత సేపటికి “కాళా ఈ. (పపంచంలోనికి వచ్చాడు. తన హృదయ 

దౌర్చల్యాానికి తానే సిగ్గు య. తిరిగి ఇంకోసారి హుక్కా పీల్చాడు. 

ఆలోచనల్ని మధ్యలో ఆపడానికి అతనికది వౌక్కపే ఉపాయం కని 

పించింది.. నెమ్మదిగా జంబుఖానా మిద వొళ్లు వాల్చాడు. కళ్లు గట్టిగా 

మూసుకొన్నాడు. న్మిద వస్తుందా ? రాలేదు. అయినా మనసారా వడ వడం 
వల్లనో లేక జీవిత నాటకంలో సంపాదించిన అనుభవ [వభావం వల్లనో, 

వెరాగ్య భావం వల్లనో చివరి చివరికి అతని మనస్సు కొంత కుదుటబడీంది. 

మళ్లీ ఆలోచనలు !! తన జీవితంలో ఎన్ని మార్పులు వచ్చినవి? 56 

సంవత్సరం కామం గడచిపోయింది. అనందమనేది లేకుండా- చౌరాస్తాలో 

i 
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జరిగే భవాయీ" నృత్యంలాగా తన ఏభై సంవత్సరాల జీవితం వ్యర్థమై 
పోయింది. తన జీవిక నృత్యమంతా అతని కళ్లకు ఒక్కసారి కట్టిన 
ట్రనిపించింది. తన జీవితం నిజంగా భవాయీ నృత్య [వదర్శనం వంటిదే. 
సందేహం లేదు. ఏభై సంవత్సరాలుగా జీవిత నాటకంలో పాతధారిగా 
పాల్గొంటున్నాడు. ... చిత్రమైన విషయం! 

' గుజరాతు పాంతంలోని జొన వద నృత్యం 
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శుభాకాంతలు 

కరువు రావడానికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు పూర్వం కథ ఇది. వేనవి 
కాలం సమాప్తం కాబోతున్నది. మాళ్వానుండి గుజరాత్ కూ గుజరాత్ 

నుండి మాఠ్యాకూ (పయాణంచేసే న నస బన్టారా” ఐదువందల ఎద్దుల్ని 

వెంటబెట్టుకొని గుజరాత్ నరిహాద్దుల్లో కి [(వవేశించాడు. ఎద్దు వీపులకు 

ఇరు (పక్కలా మట్టి కుండలు వేలాడుకున్నవి. ఆ కుండల్లో నెయ్యి ఘుమ 
ఘుమలాడుతున్నది. రైతులు పొలం వనులు పారంభించారు. కొంతమంది 

[గామాలలో పెంకులు కాలుస్తుంటే కొంతమంది కాలిన పెంకుల్ని ఇళ్ళ 
మీది కెక్కిస్తున్నారు. క్యరలు నరిజేసి- సరిగా పాతుకొని కొంతమంది 
తమ యింటి గోడల్ని బాగుచేనుకొంటున్నారు. 

పలాశ వృక్షాలు-విచ్చిన వూల గుత్తులతో మేఘ వంక్తులకు స్వాగతం 

చెబుతున్నవి. నదీ తీరాలలో కురవంజి, నేరేడు మొదలయిన వృక్ష 
రాజాలు సరికొత్త ధోవతులు, చీరలు ధరించి మేఘాలకు స్వాగతం తెలియ 
జేయడానికి నిలబడి వున్నవి. అయితే ఆ (గామంలో ఒక్క వేప చెట్టు 
మాతం నిశ్చలంగా-ఆకాశౌన్ని చుంబిన్తూ [గామంలో జరిగే ఘటనలకు 

సాక్షిగా ఆకుల్ని కొమ్మల్ని ఆడిస్తున్నది. గాలికి ఆ చెట్టులోనుండి ఏదో 
సంగీతం |వతిధ్యనిస్తున్నది. 

ఒక రోజు ర్మాతి పిల్లలంతా న్నిదించారు. శుభం చేయబడుతున్న వంట 

పొతల రణగుణ ధ్వని ఆగిపోయింది. పెద్ద పెద్ద మంచాలమీద జనం 

నిదకు వడ్డారు. గురులు (పతిధ్వనిన్తున్నవి. “వేపచెట్టు ఆ రాతి ఆ 

అంధకారంలో బాబరో భూతంలాగా ఊగుతున్నది. అంతా శాంతంగా 
వున్నది. [గామమంతా నిదలో ముణిగి ఉన్నది. 

ఆ వేవచెట్టుకు ఎదురుగా ఒక చిన్న యిల్లున్నది. అంత అర్ధ ర్యాతి 
నమయంలో గూడా ఆ యింట్లో ఏదో కొంత అలజడిగా, అలికిడిగా వున్నది. 

ఆ యింటిముందు వసారాలో వాల్చి ఉన్న మంచం మీద దాదాపు అరవై 

సంత్సరాల వయస్సు ఉన్న ఒక వృద్ధుడు కూర్చొని వున్నాడు. అతని 

మనన్సు వ్యాకులంగా వున్నట్టున్నది. వది నిమిషాలు మంచం మీద 
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పడుకొంటే పది నిమిషాలు లేచి కూర్చుంటున్నాడు. అతని చెవులు ఇంటి 
వాకిలివెపు వున్నట్టున్న వి. అతని దృష్టి అంతా వెదురు బద్ద ల తలుపు 

మధ్యనుండి (పనరిన్తున్న వెలుతురు వైవు వున్నది. అతని గుండెలు దడదడ 

క ని: 

ఆ ఇల్లు వెదుళ్లొతో కట్టినది. మైన కొంత భాగం సపెంకులతోనూ, కొంత 

ప్ర గఢ్రీగాదంతోనూ ఆ ఇంటి "పైకవు కప్పబడీ వున్నది. ఆ మునలివాని 

వేషం గొల్పవాని వేషంగా వున్నది. ధోవతి చాలా మందంగా వున్నది. 

అతని చొక్కాకు గుండీలు లేవు. అది గుడ్డతాళ్ళతో [పక్కగా కట్టి వున్నది. 

పక్కగా గోడనున్న మేకుకు తగిలించి ఉన్న తలగుడ్డ మాతం సన్నని 
గుడ్డతో త యారయినట్టున్నది. అతని దుస్తులే గాదు, అతని న్వభావం 

గూడా విచ్మితమైనదే. (అతని వయస్సు అరవై సంవత్సరాలయినా అతని 

శరీరం మాతం దృఢంగా వున్నది. pa అతడు జబ్బు పడ్డాడో లేక 
మ. కారణంగా సహజంగానే దుర్చలుడైనాడో తెలియదు. మొత్తంమీద 
బలహీనుడుగా కనబడుతున్నాడు. నిమిష నిమిషానికీ లేచి వెదుళ్ళ 
తలుపు పక్కన నక్కి నక్కి ఏదో వినడానికి [యత్నం చేస్తున్నాడు. 

అ తలుపు నందులోనుండి లోవలికి చూడడానికి [వయత్నిన్తున్నాడు. 
ఏమి చూడాలి” అని అతని ఈ (పయత్నం! దూరంగా (వనూతికి 

నంబంధించిన మంచం కనిపిస్తున్నది :నిరాశవడి తిరిగి తన మంచం 

మీదకు వచ్చి కూలబడ్డాడు. అతని తెల్లటి గడ్డంమీదా, అతని ముఖంమిదా 

క్షణంలో ఆనందం, “సంతోషం, క్షణంలో" నిరాశ, నిన్వుహ లాంటివి 

తాండవమాడుతున్న వి: 

,హశాక్తుగా ఇంటి లోవలినుంచి పెద్ద మూలుగు వినబడింది. అతని 

హృదయం కంపించిపోయింది. పెదవులు కదలడం ఆరంభించాయి. 

“ఓ భగవంతుడా! నావను వొడ్డుకు చేర్చించు. నవాశేరు బరువు ఉన్న 
బిడ్డను |వసాదించు . అని పార్థించాడు. ఆ బిడ్డ కొరకై అతను రెండో 
వివాహం గూడా చేసుకొన్నాడు. ఐదు సంవత్సరాలు నరక బాధ అనుభ 

వించాడు. అతనికి వున్నది ఒక్కటే కోరిక. తన వంశం నిలవాలి, 
వంశాంకురం జన్మించాలి. 

'ఇంతలో శిశువు రోదన ధ్వని గూడా వినిపించింది. మునలివాని 
హృదయం దానితో స్థంభించిన ట్రయి పోయింది. గల గల లోపల అడ వాళ్లు. 
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మాట్లాడుతున్నారు. వారేమి మాట్రాడుతున్నారో ఎంత జ్యాగత్తగా విన్నా 
అతనికి బోధవడ లేదు. 

“మగ పిల్లవాడా గ క పెద్దగా అరబాడు. 

చిరుమని తలువు తెరుచుకొంది. లోపలి ఆడవాళ్ళు గబ గబా 
బయట్కి వస్తున్నారు. వాళ్ళను చూడగానే అతనికంతా అర్ధమైపోయింది. 
వెల వెల బోతున్నట్టున్న అతని ముఖం ఆనందంతో వికసించింది. కళ్ళు 

మూసుకున్నాడు. మంచంమీద పడుకున్నాడు. పడుకొన్నట్టు నటించాడు. 

కాని ఎన్ని కణాలు! అంతరంగంలోని ఆనందం అతల్ణో వడుకో 

“నివ్వలేదు. లేచి కూర్చున్నాడు. ఒక (పొఢురాలు ప్రత. దగ్గరకు 
వరుగెత్తుకొంటూ వచ్చింది. “అన్నా! వెయ్యేళ్ళు (బతుకు. ఇవి మా శుభా 

కాంక్షలు?” అన్నది. అతని శరీరం గగుర్పొడిచింది. మధ్యపాపిడికీసి 

నట్టుగా ఉన్న-చెవులవరకూ వ్యాపించిన అతని గడ్డం మిల మిలలాడింది. 

అన్నా! వడిన మగ శిశువును కన్నది”? ? వృద్ధుడు నోరు తెరుచు 

కొని ఆ (ఫొఢురాలి వైపుకు చూస్తున్నాడు. అతడు వ లేడు. ఏడవను 

గూడాలేడు. అది అతని పరిస్థితి. అతని నోటి వెంట మాట రావడం లేదు... 

ఇంతలోనే ఐదారుగురు ఆడవాళ్ళు అతని మంచం దగ్గరకు చేరారు. 

అందరూ ఒకే మాట మాట్లాడుకున్నారు. బహుశా ఒకే పాట పొడు 

తున్నారు - “జమునా బహిన్! అరవై ఏ ఏళ్ళ వయస్సులో మగపిల్లవాడు” 
అన్న దొకామె. 

రారా ట పిల్లవాడు” అన్నది రెండో ఆమె. 

. వృద్దుని కళ్ళు కన్నీళ్ళతో నిండిపోయినవి. పెదవులు కదలాడాయి. 
బలవంతంమీద గొంతు సవరించుకొన్నాడు. 

గచెల్తిలూ! నిజమేనా *ి అని అడిగాడు. 

- చెళైలు జవాబు చెప్పలేకపోయింది. పక్కనున్న ఇంకొకామె “నిజమే” 

అన్నది. “ఈ శుభ నమయంలో బహుమతి ** అని అడిగింది. 

“ఏమి బహుమతి ఇస్తావు? చెప్పు” 

“కోరుకోండి. మీరు ఏది కోరుకొంటే అది” అన్నాడు వృద్దుడు. 

హర్షాశ్రుపూరిత నేతాలను చెల్లెలు వైపుకు తిప్పాడు. 
అంతా ఆలోచనలో పడ్డారు. ఆ వృద్దుడు ఎంతటి వీదవాడో వాళ్ళ 

కందరికీ తెలునును. ఐదారు నిమిషాలు ఎవ్వరూ ష్ మాట్లాడ లేదు. 
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కోరుకో మన్నావు అదే చాలు” అన్నది ఒకామె. 

అత్ర డేమివ్య గలడు లే” అన్నది నానాభాయి భార్య పర్మానీ. 

“ఇంట్లో నీళ్ళ తాగడానికి చెంబైనా లేదూ అని గూడా AE 
పర్మానీ మాటలు గలగల (పవహించే నీటి (వవాహంలో రాళ్ళు వినరి 
నట్టుగా పనిజేశాయి. రెండు నిమిషాలు ఎవ్వరూ ఏమీ మాట్లాడలేదు. 

[ఫౌఢు రాలు అందుకున్నది - “అన్ని రోజులూ అందరికీ ఒక్కటిగానే 

గడుస్తాయా? వాలాభాయికి మగ శిశువు జన్మించాడు. రేపు అదృష్టం 

కలిసివస్తే ఐశ్వర్యం మ్మాతం రాగూడదా/?”” అన్నది. 

“వాలాభాయో ! బహుమతిగా మాకు రాగి బిందెలివ్వు చాలు” అన్నది 

జమున. 

“ఏమిచ్చినా చాలు. సోదరుని యింట్లో ఒక్క గుడ్డ దొరికితే చాలదా 

అన్నది జమున. 

“ఫూలీ వదినా! అట్టాగాదు. ముందుకు చేసిన కాలు వెనకకు పోదు. 
మీరు కోరుకోండి”? అన్నాడు వాలాభాయి. 

“చెవుల పిల్లి ముందుకాళ్లు ఎంత తొందరగా ముందుకు పరుగెక్తుతాయో, 

వెనకటి కాళ్లు తక తొందరగా పరగెత్త లేవు” అన్నది ఇంక్" కామె. 

మధ్యలోనే జమున అందుకొన్నది. “సర్వే ఫూలీ వదిన ఏది కోరితే అది” 
అన్నది. 

ఫూలీ వదినకు ఏదో జ్ఞాపకం వచ్చింది. “*బహుమతిలో ఏముంది ? 
హృదయం వుండాలి”? అంటిన “వాలా! ఆషాడ మానంలో నాగలి 

దున్నుతూ నీవు దోహాలు పాడుతూ వుండే వాడివి జ్ఞాపకమున్నదా? ఒక 
రోజు నీవు నెమిలి పాట పాడుతూవుం పే నేనేమన్నానో జ్ఞాపకమున్నదా ?”” 
అని అడిగింది. 

వృద్దుడు కళ్లు కిందికి వాల్చాడు. 

అతనికి జ్ఞాపకం వచ్చినట్లు లేదు. కొంచెం [యత్నం చేశాడు. “అవు 
నవును, జ్ఞాపకం వ వచ్చింది. ఆ రోజుల్లో పాటలు చాలా పాడేవాణ్ణి. ఇప్పు 

డైతే మీరు ఎగతాళి చేస్తారు”? అన్నాడు. 
' /ఉదేవదేవి దోహా వాలా!” అన్నది ఫూలీ. “నీకు భగవంతుడు మగ 
శిశువును ప్రసాదించాడు” అన్నది జమునా బహన్, 
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వృద్ధుడు [పశ్నించకుండా వుండలేని స్థితిలో వడ్డాడు. “వదినా ! పిల్ల 
వాడు ఎట్లా వున్నాడు + అడిగాడు. 

“నీవు దోహాలలో వ్యక్తం చేసే వాడీవి. అలాగే వున్నాడు, వెలలేని- 
నెమలిని ధరితికి సమర్పిస్తానని నీ దోవోలో వుండేది గదా! 
' ఉదేవదేవీ నీ పారే మేలతాం 
సౌకో మర్హాం నే బకరాం శా డోర్ 

వణ్ మారే ధరతీనే ఘోళ్లే మేల్నో 
మోం ఘీ మాపేనో రమ్తేరే మోర్” 

“దేవదేవి దేవాలయంలో అందరూ కోళ్లనూ, మేకల్నీ, వశువుల్నీ సమర్పి 
స్తున్నారు. కాని నేను ధర్మితీమాత వొడిలో నాట్యమాడుతున్న- అమూల్య 
మైన-మటి నెమిలిని నమర్చిస్తాను* 

అది దోహా భావం, 



తి 

(బాహ్మణుడు భవిష్యత్తు చెప్పాడు 

(వతివారికీ నంతాన[పాప్తి కావాలి అనీ - అందులోనూ మగపిల్రవాడు జన్మిం 

చాలి అనీ నహజసిదధ్ధ్హమైన కోరిక వుంటుందనుకొంటాను. లేకపోతే వాలా 
భాయికి ఈ వయన్సులో నంతానమేమిట్ * సంతానం లభించినందు 

వలన అతనికి ఈ అనంద మేమిటి * అతని తలమీద ఎన్ని వెంటుక 

లున్నవో అతనికి అన్ని అప్పులున్నవి. నిజానికి యింట్మీది పెంకులతో 

బాటు అతని శరీరం గూడా సవిలగువుతున్న వి ఇడి ఆ [గామంలోని 

జనం అభ్మిపాయం. 

అరవయ్యో సంవత్సరంలో జన్మించిన మగపిల్లవాడు ఎ స. 
తాడు, ఎప్పుడు మునలివానికి చేతిక్కర అవుతాడు, అతని సేవజిస్తాఢు!!! 

ఆ మునలివాని దృష్టిలో చేవ అనే స. మొత్తం అతనికి కలిగిన 

సంతానం పదిమంది. ఎనిమిడిమండి ఒక సంవత్సరమో రెండు నంవత్ళ 

రాలో జీవించి మరణించారు. చివరి పిల్లలిద్దరూ పుట్టగానే భగవంతుణ్ణి 
చేరుకొన్నారు. అందువల్ల అతడంటాడు : “నా అదృష్టంలో పిల్రలు లేరు" 

భగవంతుడు ఆటగా పిలల్నిచ్చి మళ్ళీ వెంట వెంటన వాళ్లను తన దగ్గరకు 
పిలిపించుకొంటునా ఎడు, ౨ _ ఆయితే అతని భార్యా, ఆ లని. జనం 

ఇంకొక రకంగా న క. పడుతున్నారు. వారికి శ|తువురాలు ఒకతె 

వున్నది. ఆమె ఏ మంతమో తంతమో చేయించి పిల్లల్ని చంపిన్తున్నది 
లేకపోతే ఈ అన్యాయమేమిటి ? ఇది వారి అభి పాయం. 

అయితే ఆ శతువురాలు ఎవరు? ఆ శతువురాలు వాలాభాయి తమ్ముడు 

పరమా వేల్ భార్య మాలి. వాలాఖాయికి పిల్లలు వుట్టినవుడ ల్లా అతని 

మరదలు మాలి మంత తంతాలు చేయించి ఆ పిల్లల్ని చంపిన్తున్నదని 
ఆ వూరివారి నిశ్సితాభిపాయం. లేకపోతే ఒక్క పిల్లవాడు గాకపోతే ఒక్క 

పిలవాడైనా [బతకడా * 'మాలి వారి దృష్టిలో డాకిని శౌకిని. కాని వాలా 

భాయి ఆ అభిపాయంతో ఏకీభవించడం లేదు. “అంతా రాముని దయి” 
అని అతని అభ్మిఫపాయం.. పిల్లవాడు జన్మించాడనగానే అతడు భగవంతు 
నికి, రామునికి-వంగి వంగి" నమస్కారం చేసేవాడు. మానవ మనను 

I 
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గనక “*-ఈ పిల్లవాడినైనా (బతికించు”” అని బతిమాలాడేవాడు. “నీకది 
యిష్టంలేకపోతే - భగవంతుడా! ముందు నన్నూ తరువాత ఆ పిల్లవాడి 

తల్లినీ చంపి ఆ తరువాత పిల్లవాణ్ ని దగ్గరకు తీనుకొనిపోి? అనేవాడు. 

“ఈ యమ బాధ - పు|త శ శోకం "నేను భరించ లే” ననేవాడుో* ఈసారి 

అయినా కరుణించు” అనేవాడు. “మాలి ఎత్తి పొడుపు మాటలు భరించ 

లెకుండా వున్నాను. ఇర ముక భార్యాభర్తలం ఉరి పోనుకొని చావక 

తప్పదు” అనేవాడు. ఈ ఓక్రవాడు బతికి బటకడతాడని అతని =2టో 

విశ్వానం కలిగింది. .. 
కొద్ది రోవులు గడచిన తరువాత ఆ పిక్ఞవాడికి జన్మ వకిక _వాయించ 

ందుకై కెండు మూడు సారు అక్కడికి 

రె 

| | వావ్ ఇం క Nn a SN As RUN 
వచా Re తగ శరా గాయుంల్ వ MNS [దాహ తులు 

— కలా | న. 

అ వాావాన్యాా టే ms <r శ: క్ 

వాలా మంది Ji Fe కాయ కాని దాకా! యు స్త పందికు లెవ?రూ క 
లా న. oy 

wa — ఇ అ ఇళ ర్యా అయనా ఇవతల సమిట్ శ్రాహాణు- జన వవితమనది గతా! 
మా e é టో టా 

య ౨ ఇల జ్ర. శ (వాహ్మాణులైతె- వారి మాట అనత్యంగాదణ అనుకొన్నాడు, 
టా లా 

డు అనారు. 

ఒక రోజు వాలాభాయి కోరికను భగవంతుడు న్వయంగానే తీర్చాడు. 

ఓక (బాహ్మణుడు మిట్ట మధ్యాహ్నం ముకియా ఇంట్ కొరక వెదకుతూ 

ఆ వూరు చేరుకొ న్నాడు. ముఖియా ఇంటి ముందు తన భుజ క నటే నంచిని 

దింపాడు. ముఖియా భార్య ఆ (బాహ్మణుక్లి చూచింది. ఆమెకు వొళ్ళు 

మండిపోయింది. *నాశనవు వాళ్లు- అడ్డ మైన వాళ్లూ ముఖియా! ముభియా! 

అనుకొంటూ వస్తారు. వీళ్లకు పనేమీ లేదు. అన్నది పెద్దగా. 

దించిన సంచీని గభీమని ఎత్తి భుజాన వేసుకొన్నాడు (బావ్మాణుడు. 

“అమ్మా! కోవం చేనుకోకు. భగవంతుడు మా వంటి వాళ్ళ కోనం ఈ 
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చెటనూ, చెట నిడల్ని గూడా సృష్టించాడు” అన్నాడు.: వాలాభాయి ఈ 
దృశ్యమంతా చూచాడు. అతని హృదయం [దవించిపోయింది. వెళ్లి ఆ 

(బాహ్మణ దేవతకు నమస్కారం చేశాడు. “అయ్యా! నా యిల్లు పావనం 

చెయ్యండి?” అని బతిమాలాడు. |[చబాహ్మణుడు అతని మాటలను లక్ష్య 

పెట్టలేదు. రెండడుగులు ముందుకు వేశాడు, వెంటనే వాలాభాయి అతని 
చేతిలోని సంచిని బలవంతంగా తీసుకొని తన భుజంమీద వేసుకొన్నాడు. 
ఇక (బాహ్మణునికి వాలాను అనుసరించక తప్పలేదు. ఇద్దరూ వాలా 
యింటికి చేరుకొన్నారు.) 

ఎండీ కట్టగావున్న ఆ బాహ్మణుని ముఖంమీద |బహ్మ వర్చన్సు 
తాండవ మాడుతున్నది. అతడు కాశి వెళ్ళి వచ్చిన పండితుడని చెప్ప 
కుండానే తెలుస్తున్నది. పొడవైన అంగరఖాను అతడు ధరించి ఉన్నాడు. 
పింజ బోసిన ధోవతీ, కోడి జుట్టు వంటి కుచ్చుల తలపాగా, కొట్ట వచ్చినట్టు 
కనిపిస్తున్న వి. 

(పశ్నలు వేయగా వేయగా - అతడు ఆ సమీపంలోని |గామనివాసి అని 
తెలిసింది. ఆ [చాహ్మణుడు తరచు దేశాటన చేన్తూ వుంటాడట. అతని 
వృత్తి ఏమిటి ? అని తెలుసుకొంటే జన్మ వృతికలు [వాయడమని తేలింది. 
వాలాభాయి అమితానందం పొందాడు. భగవంతుడు స్వయంగా జన్మవతిక 

(వాయడానికి (బాహ్మణుణ్ణి పంపించాడని భావించాడు. 

(బాహ్మణుని దగర పాలల్లో ముంచిన రొ'పైలున్నవి. అవి అతని భోజ 

నానికి సరిపోగలవు. అయినా ఆ (బాహ్మణుడు తన యింట్లో ఆతిథ్యం 

స్వీకరించవలెనని వాలాభాయి కుతూహల పడ్డాడు. తన యింట్లో రాగి 

పాలు గానీ ఇతడి పాతలు గానీ ఏమీ లేవు. ఫూలీవదిన యింటికి పోయి 

పాత్రలు తేవలెనని అనుకొన్నాడు. కాని ఆ ఎండాకాలంలో వంటకు మట్టి 

పాతలయితేనే బాగా వుండగలవని భావించి కుమ్మరి దగ్గరకుపోయి కొత్త 
పాలు తెచ్చాడు. “మహారాజా! పులగం పొయ్యి మీద వేయండి” అని 
పార్థించాడు. కాని ఆ [బాహ్మణునికి ఈ నంట గందరగోళంలో పడడం 

ఇష్టమున్నట్ట్లు కనబడలేదు. జన్మకుండలి పని పూర్తిచేసి వెళ్ళడం మంచి 
దని అతడు తొందర పడుకున్నాడు. 

_వాలాభాయి తెలివిగా వ్యవహరించాడు. “*బాహ్మణ దేవతా! నా మనవి 



[(బాహ్మణుడు భవిష్యత చెప్పాడు 13 

చిత్తగించండి. మా యింటో భోజనం చేస్తేనే- మా గింజలు రెండు మీ 
ఉదరంలో పడితేనే మాకు జయం” అన్నాడు, 

“చివరికి వాహ్మణుడు అంగీకరించాడు. 
“౧వ కష్టెలు తెచ్చి పొయ్యి తయారు చేయించు. ఈ లోవల నేను ఈ 

కుండలి పని చూస్తా” నన్నాడు. వాలా నంతోషించాడు. ఒకవైవు పొయ్యి 
వని జరుగుతూ వుంకే రెండో వైపు జన్మవ్మతిక వని |పారంభమయింది. 

(వాలా సంతోషానికి అంతులేదు. వీళయ్యాంలో నుండి రాళ్ళు పిరివేసి 
వాయి నరిజేశాడు. పులగానికి కావలసిన నంబారాలన్నీ తయారు జేశాడు. 

(బాహ్మణుడు తన వనిలో దుగ్నుడైవుండశం చూచి ఆచారం |వకారం 
(గామంలోని పెద్దల నరఠద్ద కని: పొటతుతకొని వచ్చాడు, 

డికి నామకరణం జరుగుతున్నది. జన్మవతిక తయారవు 
తున్నది. పిల్లవాణ్ణి దీవించండి”? అని అందరినీ (గామస్థుల్ని ఆహ్వానించాడు. 

ఒక్క ఘడియలో వాలా యిల్లు గామ జదలతో కిటకిటలాడి బోయింది. 

_ వరమ్జీ ముభియా, అతని కుమారుడు రణఛోడుడూ వచ్చి కూర్చున్నారు. 

ణి 36 2 

[గా మస్థులంతా ముప్పయిమంది దాకా వున్నారు. వాళ్ళ శరీరాలు ఎంత 

మోటుగా వున్నవో, వారి దుస్రులుగూడా అంత మోటుగా వున్నవి. అంతా 

గొల్లలు, రకరకాల తలవాగాట ధరించి వున్నారు. కొంతమంది ముఖాల 

మీద జులపాలు చేలాడుతున్నవి. వది పదిహేను హుక్కాలు వారిమధ్య 
వున్నవి. కొన్ని గొట్టాలకు ఆకృతిలేదు. మూడు నాలుగు హుక్కాలకు 
నగిషీ చెక్కుబడీ వున్నది. కొన్ని ఇత్తడి హుక్కాలున్నవ్, 

(వాహ్మణుడు లెఖ్టలు వేస్తున్నాడు. అందులో తన్మయుడై వున్నాడు. 
[గామ పెద్దలు సంభాషణ _పారంభించారు. ఎవరి పశువులు ఎపుడు 
దొంగలించబడ్డ వో, ఎవరు దొంగలించారో, తరువాత అవి ఎట్లా దొకకాయో 
వివరమంతా సంభాషణలో బయటికి వచ్చింది. ఆ తరువాత ఇంగ్లీషువాళ్ళు 

చలామణీ చేసిన కల్దార్ నాణేల నంగతి వచ్చింది. అంతవరకు 

అమలులో వున్న బాద్ షాహీ, చితూరు, సాలమ్షాహీ నాణేల చర్చ గూడా 
వచ్చింది. ఇద్దరు ముగ్గరు చాలా విచారాన్ని వెలిబుచ్చారు. నాణేల 
విషయంలో విచారం వున్న వాళ్ళూ, చర్చలో ఎక్కువగా పాల్గొన్న 
వాళ్ళూ శంకర్, వరమ్బ్కీ మావ్జీ తాత ముగ్గురే. వాళ్ళ దగ్గర గూడా 
వేళ్లమీద లెక్క పెట్టగలిగినన్ని రూపాయలు మా(తమే వున్నవి... 
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(వరమ్జీ ముఖియా కుతూహలం ఆపుకోలేక పోయాడు. [బాహ్మణుడు 
లెబ్జలో ఎంత త ల్రీనుడుగా వున్నాడో గమనించకుండా “మహారాజా! మన 

రూపాయలి స్తే తెల్లవాడు తన రూపాయలివ్వడానికి ఎంత తగ్గింపు , 
చేస్తాడు?” అని "వశ్న వేశాడు. [బాహ్మణుడికి కోపం వచ్చింది. కాని 
దాన్ని నవ్వుకిందకు మార్చి-ఆ (పశ్నకు జవాబు తనకు తెలియక పోయినా_ 

తెలుసో తెలియదో- తెలియకుండా వుండేటట్టుగా వాలాభాయిని తన ముందు 
కూర్చో బెట్టుకొ న్నాడు. జన్మపతికలోని వివరాలు చెప్పడం ఆరంభించాడు. 

““పిల్లవాడి లగ్నం మిధునంలో వున్నది”, ఎవ్వరికీ ఏమీ బోధ 

వడలేదు __ “మిధునమా? అదినరే గాని పేరు ఏమి పెట్టాలి ౪” అని 
అడిగాడు పరమ్జీ. 

“క్క చ, ఘ. మిధునం. “కిను అనుసరిస్తే కంచనలళాల్, కాశీనాథ్, 

కనకచంద్”” ఎవ్వరికీ పేర్లు నచ్చినట్టు లేవు. 
“మీ కులాన్నిబట్టి కుబేరుడు కచరా, కనక కాళ...” వారాభాయి 

అందుకొ న్నాడుపోచాల్చు, చాలు, కచర్క కాళ రెండు పేర్లూ బాగా 

వున్నాయి” మ 

_ అందరూ “కాళాి” పేరుకు అంగీకారాన్ని తెలియజేశారు. (బాబ్మాణుడు 

“కాళా నామాభిధేయుడై. .” కాగితంమీద [వాశాడు. ఆ తరువాశ ఫలా 
ఫలాలు చెప్పడం ఆరంభించాడు. 

చందుడు, రాహువు, కేతువు అని (బాహ్మణుడంటూం పే అందులో 

ఎవ్వరికీ ఏమీ రనం కనబడలేదు. శంకర్ “అది సరే గురూ! వడికి పిల్ల 
లెంతమంది *” అని అడిగాడు. అంతా గొల్లున నవ్వారు. 

(బ్రాహ్మణునికి గూడా నవ్వు వచ్చింది. కొందరి మీద దృష్టి నారించి 

“ఈ _పిలవాడు [పయోజకుడవుతాడు”” అన్నాడు. “ముఖియా లేక 

పోయినా ముఖియాకు గల హోదాను అనుభవిస్తాడు. ఇతని ఇంటి ముందు 

గురాలు కట్టి వేయబడతాయి, తన జాతిలో తన రాజ్యంలో మంచి పేరు 

తెచ్చుకొంటాడు. గొప్ప ఏరుడు శూరుడు అవుతాడు”? అన్నాడు. 

అంతా వాలాభాయి వెపుకు చూచారు. వాలాభాయి మౌనంలో వీరుడుగా 

వున్నట్లు (బాహ్మణునికి ఎట్లా తెలుసు * అతని ముఖంమీవి కత్తిగాయాల 

మచ్చల్ని చూడలేదు గదా ! అనుకొని న్నారు. ఏమైనా అ [బాహ్మణుడి 
మాటల మీద వారికి విశ్వానం కుదిరింది. 



(బాహ్మణుడు భవిష్యత్తు చెప్పాడు 15 

“ఎన్ని సంవత్సరాలు జీవిస్తాడు మహారాజా ౪” వాలా (వశ్నవేశాడు. 
“నీ కంటు ఎక్కువ కాలం జీవిస్తాడు” అన్నాడు [బాహ్మాణుడు. వాలా 
కళ్ళవెంట బొటబొట నీళ్ళు కారాయః గోన వాక, ౦ ఫలింక్లాలి”” అన్నాడు. 

“ఏడి! పెళ్ళీ అవుకుందా *ిి ఇంకొకడు [ప EE వేశా. 

“ఇద్దరు భార్యలు” అన్నాడు (జాహ్మాణుడు. 

వరమా కొడుకు రణభోజాడు వక పక నవాండు bn పెళ్లాంతోనే 

చస్తున్నాము, ఇద్దరు జుక్రాలా? =? ఆనా డుం. 

_ వాలాభాయి ఏంత గంభీరంగా వ వున్నా మానద మా శశ కనక అతనికి 

గూడా కోవం వచ్చిండి. 

“పెళ్ళి కాకపోతే నూతమేమిటి? నాలుగు కాలాలు హలా జీవించి 

వుంటే అదే చాలు” అనా డు 

రణఛోడుడు తనను పరిహాసం చెస్తున్నాడని జాలో ఇచుకొ నా డు 

దాజ్మాణుడు వాళాను శాంతంగా వుండమగాాడు. “తాతా! ఈ స్ 
బ్రాహ్మణుడి మాట క్రావకం అక నను (దకకుండ గానే ఈ పిల్ల 

వాడికి సంబంధం కుదురుతుంది. అది జరగకజోతే నెను జనలు కోయించు 

కుంటాను” అన్నాడు. _బాహ్మణుస్ కళ్ళు : 

'చయంలో నుంచ (శ దాభావం పెల్లుబుకుతున్నది. 

§ 

వున్నది” అన్నాడు వాలా వినయం 

బాహ్మాణుడు ఏమ్ జవాబ 

“గద మూడ యనా? స ఉల మున తావ మంగ మతుకు 

లేదు మీసాలకు నంపెంగ | నౌ అన్నాడు. 

శంకర్, మాద్జి తాత, హలీ వదిన మొదలెన వారు “ఈ సమయంలో 

ఇదేమి మాటలు ? బతికి బాగావుంసే కాశాస్థీతి మాళోకవోతుందా 1 

అన్నారు. 

“మారిన నాటి నంగతి వేరు. ఇప్పటి ర్ట్ఆ ఇపుడు ఆలోచించాలి”? 

అని పరమా వ'పేల్ కసిరాడు. “వాగ్దానం చేయగానే నరిగాదు, వాగ్దానం 

చేసి ని లబెట్టుకో వాలి. ఈ |చాహ్మాణ డొతి ఎటువంటిదో తెలుసునా 

బొడ్లో చెయివేసి వనూలు చేస్తుంది”? అన్నారు. 

ఎ 
E ఓ శ tal లో es స స (1 0 లో (ణో ర లో 
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/(పరమ్వీ మాటలు విని [చాహ్మణుడు కళ వళ పడ్డాడు. అతని ముఖాన 

కత్తి వేటుకు నెత్తురు చుక్క లేకుండా పోయింది. ముఖియా వాలానూ 
తననూ గూడా అవమానించడానికి ఈ మాటలు మాట్లాడుకున్నాడని 

(బాహ్మణుడు అర్థం చేసుకొన్నాడు. అతని ముఖం ఎ[రబడిపోయింది. 
[బ్రహ్మ తేజన్సు ఆతని ముఖంమీద (వకాశిన్తున్నట్టనిపించింది. వరమా 

వ పేలును ఉద్దేశించి _“వకేలూ విను, జ్ఞావకం పెట్టుకో. వాలాభాయి 

నిష్ఞాపరుడు. శద్ద గలవాడు. నిజమైన హృదయం తు కాలం స్థితి 

మూడు నాలుగు స ౦వత్సరాలలో మారిపోతున్నది. అతని స్థితి మారకపోతే 
నేను చెప్పుదెబ్బలు తింటాను”? పర వున్న నంచిని 

భుజంమీద వేనుకొన్నాడు. నంచిలో నుండి చిన్న వూఎలనంచి బయటికితీసి 

మళ్ళీ కూర్చున్నాడు. ఆ చిన్న నంచిలో నుండి ఒక తాయెక్తు తీసి వాలాకు 

యిచ్చాడు. “ఈ తాయిత్తుకు ధూవంవేసి ఆ పిల్లవాడికి కట్టు”) అని చిన్న 

సంచీని మూతి బిగించకుండానే పెద్ద సంచిలో వేశాడు. లేచి నిల బడ్డాడు, 

వెళ్తుకున్నాడు. 

[గామసన్టులంతా కోవంలో వున్న (బాహ్మణుణ్తీ శాంతవరచడానికి విశ్వ 

[యత్నం చేశారు. వాలాభాయి నీశ్చేస్టుడైనాడు. పరమా గూడా క్షమించ 
మని [బ9ిమిలాడాడు. అయినా ఆ (బాహ్మణుడు వినలేదు. 

“వాలాభాయి స్థితి మారి కాళా పెద్దవాడైనపుడు మా।తమే తిరిగి నేనీ 
యింటికి వస్తాను” అంటూ గబ గబా నడచి వెళ్తాడు. 

( వాలాభాయి కన్నీళ్లు కారుస్తున్నాడు. “తమ్ముడూ, నేనేమి అపరాధం 

చేశాను? ఆ (బాహ్మణుడు నా యింట్లో భోజనం ోయకుండానే వెళ్తాడు” 
అన్నాడు. 

“అన్నా! అన్నీ నీ మంచికే చేశాను. నీకు తినడానికే తిండిలేదు. గేదె 
దూడ ఎక్కడినుండి వస్తుంది ౪)” అన్నాడు వరమావపేల్. 

పక్కనుండి కొన్ని మాటలు వినబడ్డవి. అందరూ అటువైపు చూచారు. 

పరమాభార్య మాలి -పరమాను డఉద్దెశించి వ్యంగంగా “నీకు ముగ్గురు 
పిల్లలున్నారు. అన్న ఆస్తి త రిగిపోతుందని నీకు చింత. అది ని పిల్లలకు 

దక్కదని నీ విచారం. మింగ మెతుకులులేవు. మీసాలకు నంపెంగనూనె 
బడాయీలకు తక్కువలేదు” అన్నది. 

ఇక అక్కడ వుండడం మంచిదిగాదని (గామస్థులంతా లేచి నిలబడ్డారు. 
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వాలా [బతలిమిలాడుతున్నాడు_ో“చూడం౦డి. ఆ [జాహ్మాణుడు ఆకలి కడువు 
తోనే వెళ్ళాడు. మీరు గూడా బెల్లం తీనుకొనకుండా వెళ్ళుతారా? బెల్లం 
ముక్కు తిసుకొని పోండి”? అన్నాడు. 

“నల్లమందు నీళ్ళు తాగాము గదా! పిల్లవాడు కాళా పెరిగి పెద్దవాడైన 
తరువాత తప్పకుండా బెల్లం తీనుకొంటాము. ఊళ్ళో వాళ్ళమ గదా!” 
అంటూ ఒకరొకరు వెళ్లడం ఆరంభించారు. 

ఆ మాటలు విని వరమా భార్య మాలి మండిపడింది. “ఎత్తి 
ఇంకా ఎతిపొశవండ్. కాళాట. కాళొ. పేరు చూడండి. ఒరేయి మునలి 
వాడా! విను. నా నూట విను జ్ఞావకం పెట్టుకో. పేరు పెటగానే 
(బాహ్మణుడు అన్నం తినకుండా వెళ్లాడు. సాటివాళ్ళు బెల్లంముక్క తీసుకో 
కుండా వెళ్ళుతున్నారు. గృురంమివ ఎకు.తాడట. గురాలు కటివెన్తాడట. 
గు[రాలను కాదు, గాడిదల్ని కట్టివెస్తాడు. డ్లాపకం జమైకా అన్నది 
మాలి. 

ఆ మాటలు విని నహించలేక వాలాభాయి భార్య ఇంటి ముందుకు 

వచ్చింది. “అను. అను. ని నోటికి హద్దూవద్దూ లేదు. పత్మివత శాపాలు 
పెట్టదు. ఆపని శంఖిని చేన్తుంవి” అన్నది. 

వాలాభాయి అదిరిపడ్డాశు. తన భార్య నోటికి చెయ్యి అడ్డంబెట్టాడు. 
“పద. నీవు ఇంట్లోకి వద. భగవంతుని దయ వుంకే అంతా సవ్యంగానే 
జరుగుతుంది. పోబ్లాటకం"కే మించిన శావం మరింకొకటి లేదు అన్నాడు, 

కోపాన్నంతా దిగమింగి వాలాభాయి భార్య ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. 
పరమా భార్య వూరుకుంటుందా ? శబ్రకోశంలోవున్న తిటన్నీ తిటిందిం 

శాస్తాగలలో వున్న శాపాలన్నీ పెట్టింది. 

వాలొభాయి మనస్సులోనే భగవంతునికి నమన్కారాలు చేశాడు. “ఓ 

భగవంతుడా ! ఆమె తిట్టకేమిటిలే! నా శిరస్సుమీద ని వేయి చేతులున్న వి. 
పసిపిల్ల వాణ్ణి ఒక కంట కని పెట్ట” అని (పార్టించాడు. 

ఇంట్లోకిపోయి తాయెక్తుకు ధూమంవేసి కాళా చేతికి కట్టాడు. 
పరమా భార్య మాలి వాగుతూనే వున్నది. కాని ఏదో విశ్వానం వాలాకు 

ఏర్పడింది. తన (పయత్నం లేకుండానే (బాహ్మణుడు వచ్చాడు. జన్మ 
షతిక తయారుచెశాడు. ఇది భగవంతుని దయ, కాళాకు ఏమీ కష్టం 
కలగదు అనుకొన్నాడు. 

2 



4 

రీతం 

ఒ_ ఆషాడ మానం |వవేశించింది. శుద్ధ కదియణడాడు ఆకాశనుంతా “దో చ్యకం 
"మీక తిరుగుకున్నట్లున్న ది పక హః కాత మన అము అకక గరి, 

కాని ఈ రోజు sce చూరిపోయుి- 

౬కు ఉత్తరభాగంలో  వయూణం ః మన్నవి. వర్ర్తచెవకత సైసం తాలూకు - వ ల 
గాలి తువాను, మెరుప్తలు మొవలఅెనవి అన శ గందం “అవ్వకునువి:= న ఈ 

లె 

ఒక, రాతలో = రండు మూడు శంటలో ఎంత వార్లల ! భూమాత రూమే 

మారిజోయింది న్నటివ కాళు శాడిక్ దిబులేనంక దేడి 

(a ళా Fy ల 

(పకృతి. గుంటలనీ) న్ళ్ళతో నిండివున వి. ఆ సిళ్ళోల్ నుండీ రకరకాల 
కప్పలు రకరకాల ధ్వనులు చేస్తున్నవి. ఎండిన వ గుంపులు ఒక్క రాతి 
చిగురు తొతగినవి. కంటికి ఇంపైన ఆకుపచ్చ రంగును ధరించి చరునవ్లు [గలు 

నవ్వుతున్నవి. పక్షులు ఎక్కడినుండి వచ్చినవో వ. ఆకాశమంతా 
బారులుతీక్సె ఎగురుకున్నవి. వర్షబుతువుకు న్వాగత గీకాలు ఆలవస్తున వి. 
ఒక్క రాతిలో వాతా వరణమంతా మారిబోయింది.; 

ఒక్క భూమి మాాతమే గాదు. గాలి మారింది. వేడీ పేకుకుగూడా కుండా 
బోయింది. భూమి సుగంధాల వెళ్ళగకుతుసన్నది. చిగురుటాకులు చిరు 
నవ్వులు నవ్వుకున్నవి. కొమ్మలు నెమ్మదిగా కదులు న్నది. కరాళ తలో. 
నదీతిరంలో మేఘాలు వర్వతాలతో డాగుడు మూత లాడుతున్నవి. 

నూక్యుడు నిన్నటి వరకు ఆకాశ మనే అగ్నిగుండంలో కాలుతున్న 

అగ్నిగోళంగా వున్నాడు. కాని ఈ రోజు బుక్కాయి చల్లుతూ - నవ్వుతూ 
వున్నాడు. నీళ్ళతో నిండిన గుంటల్లో బాలకులతో బాటు తాను గూడా 
బాలరవి తన వేతి బింబాన్ని చూచుకుంటున్నా డు. 

రాఖి పశువుల శాలలో మెకులకు కట్టివున్న వశువులు తాళ్ళు వదిలించు 
కొని ఈ (వకృతి లీలను చూచి ఆనందించి పొలాలకు పోయి ఉల్లిపాయ 
మొక్కల్ని పీకివేయడానికి తొందర వడుతున్నవి. 

Be) 

- 
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రోజు ఎదులు గూడొ కనబ 
తో 

Cal 

(పశువుల వెంట ఈ 
రొ 

ఓ 

తగిలించబడి వున్నవి, 
ఎక్కడ చూచినా 
మంటున్న వి. 

ఇల్ 

వాటితో రెకుల రోజు 

ఆల 

ఎదులు బాగా 

ఓ ర్ 

టా. 

(౬ 

జ న జీ 

అ) 

ఆటో 
> యౌతు యయా 

స: 

శేరు నెయ్యి అయినా కొం తే? 

ముందున్న జరి? 

రంలో 
జం 

(యు 

నాగులు: బయల కి వలను: 

అమ్మమ్మల దష 

ఎదుల మెకల 

అంటా క్క 

ol డలు 

పడి వాలాభాయి టలు మరచి 
ఒర్ 
ere: 

న 
త 

Ga 

విన్న 

ot 

“పిమీలేదు వదినా! నిప్పు దేవతలకు దేవత ** అం! 
వతి కీ” 

మావ్ జీ_““వాలా! నీవు వెంట నివ? కీనుకొని రావడం మరచిపోకు” 

అద లి 

అన్నాడు. 

“నివి అనే మాట అనగానే 

మంభాకు గూడా నవ్వు వచ్చింది. కక్క పటి 

మాటలు” అనాది. 

పోకు? అన్నాడు. 

అ 
rd 
మ 
ఆ bi 
(న. 

కాంగా లు 
లో 

కొనడానికి ఉతా Ww భూమాతతో ఆ 

వాలాభాయి బయలుదేరాడు. 
ఒక్క గంటలో [గామస్మలు మువ్వల 

అంటూ 

ష్, 

€ 
అమ్ 
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ధ్వనులతో (పతిధ్వనించిన వి. నిన్నటి న్ వరకు, మనుష్యులు కాదు గదా,- 

వశువులెనా కనపకని పొలాలన్నీ మానవ సమూహంతో నిండిపోయాయి. 

విత్తనాల బుక్రులతో కొంతమంది నడునూవుంకే కొంత మంది బుట్టలు 

కిందబెటి అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు. పిల్లలు బొగాకూ హుక్కాలూ, 

నీళ్ల చెంబులూ, నిప్పుముంతలూ పొలాలలోకి చేర వేస్తున్నారు. 

అందరూ తమ తమ పనులలో మగ్నులై వున్నారు. ఎవ్వరికీ తీరిక 

లేదు. నిన్నటి దాకా నారి కురువుతో మంచ మెక్కిన గలా నీళ్లు తాగడాని 

కైనా కిందకు దిగనివాడు ఈనాడు నాగలి దున్నటానికి బయలుదేరాడు. 

రణఛోడునికి నిన్నటి దాకా జ్వరంగా న నిన్నటి వేడిలాగా 
బహుశా అతని జ్వరం గూడా శ గిహోయినట్టున్న ది . వాలాభాయి ముననికన 

మంతా వమయిపోయింది * |గామంల్ వారూ = లేరు. గుద్ద డోనాలాల్ కు 

గూడా ఏమి వని వన్నదో తెలియదు క్కరపొటు వేసుకుంటూ 

గుట్టకు చేరుకొన్నాడు. బహుశా ఇంటి స్ 

ఎక్కువగా చల్లగా వున్న 

రైకులందగూ నిషాల్ న్ ఎన్నట్టున్నారు ఒక్క లు నిషా ఆరోజు విత్తనాలు 
వెద జల్లి ప్రీకాలి, అయితేనే పంటబ బాగా వండగలవు. ఆరెండు రోజులు 

అలస్య మైనా మొర్క జొన్న ఎండపోతుంది. ధాన్యం పండదు. 

రోజు పాలు నెమ్మదిగా జరిగి వోతున్నద్. వాలాభాయికి ఈ రోజుల్లో ఒకరు 

ఆలోచనగా వున్న ద నాధాకు.'చతపతపవ కుద తాల్? ఆది జరిగితే తను 

గంగలో నె స్నానం క... తొందరలో నంబంధం కుదరకపోతే ష్ల్ల 

వాడికి ఇక వివావాంగాదు, అదీ అతని భయం. వివాహం జరగకబోయినా 

బాధ లేదు, కాని మాలి మరదలి ఎత్తి వాడుపు మాటలు ఇక తాసు విన 

లేడు. మారి మధ్య మధ్య అందుకొని “వును డబ్బు మూ లుగుకున్న 
గదా! పిలనివ్వడానికి జనం ఎగబడతారు” అనడం మొదలు బెట్టింది. 

పనై దు ఈ విషయాలు ? మరదలూ 1 అన్నాడు లరలాభాయి. 

ఇతని మాట పూర్తిగాక వూర్వమే - *నాకెందుకా * ఉయ్యాలలోనుండే 

ఎగరగొట్టుకొని పోతున్నారు గదూ! ఆ సంతోషం పట్టలేక” అన్నది. 

" వాలాభాయికి చాలా విచారంగా వుండేది. ఒకసారి “మరదలూ 

ఎందుకు నీ కింత అహంకారం? డబ్బు అనేది తోకవున్న వస్తువు, 

ox eX ల హ్ శ C ED [గ ట్ ౮ 27 ర్ట 
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ఎప్పుడు వూడిబోతుందో ఎవ్వరికీ తెలియదు. అంతమా(తం చేత డబ్బు 

చూచుకొని ఇంత అహంకారంగా వ్యవ హరించమంశంచిదిగాదు?”? అన్నాడు. 

అ మాటలు విని మాలి ఇంకా మండిబోయింది. 

ఒకసారి వరమా గూడా లందుకొని - “ఆవును అనా! డబ్బు 

మహాత్మ్యం నీకేమి తెలుసు?” అని చివాట్లు పెట్టాడు. రణఛోడుడు పెద 
తండడిని కొట్టడానికే పరుగెత్తాడు. చిన్న కుక్కపిబ్రవంటి నానియా-రణ 
ఛోడుని కొడుకు -తన తండ్ వెంట తాను గూడా వరుగెశేవాదు. రణ 
ఛోడుడు- నీకు మా మంచి ఇషం లదు మము వచగోచవంగే. నీ 

కళ్ళలో నిప్పులు పోనుకొంపున్నావు. మమ్మల్ని గ 
అలో లసునా ప హాం తలా” పట WOLD అతు "చూపి 

న న ( | 

ఈ విధంగా అనేక పర్యాయాలు జోట్రాటలు జరిగాయి. ఒక బారం 

పోట్లాట లేకుందా గడచినా మహాద్యాగ్యంగా వుండేది కాపు 
పెట్టు. బాధలేదు. కాని నిళ్యం వోట్రాడే సోదరుని పక్కన మాతం 
వుండకు* అనే సంస్మృత 

చేసుకొంటూ వుండేవాడు. 

యౌవనంలో వుంసే వాలా ఆ యిల్లు వదలి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి పోయే 
పాడే, తన సోదరుని కుటుంబమంతా తనమీద శ తుత్వాన్ని వహించి 

వున్నదని అతనికి తెలుసును. అప్పుడప్పుడు తగాదాలు పడలేక కాళా 
వివాహాం కాకపోయినా మంచిదేలే అని తనలో తాను అనుకొనేవాడు. 

రోజూ తగాదా వడుతూవుంటపే కుటుంబానికే చెరువు అని అతని విశ్వాసం. 

ఆ [గామంలోని వాళ్ళు గూడా వరమా ముభియా అన్నా అతని 

కుటుంబంలోని వాళ్ళన్నా భయవడేవాళ్ళు. వరమాకు మంచిమాట చెప్ప 
డానికి వెనకంజ వేసేవారు. ముఖియా ఎదిరి పక్షాన్ని సమర్థించడం జరిగేదే 

గాదు. , అందువల్ల కాళా వివాహం సందర్భంలో అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళూ, 
వాలాతో పరిచయమున్న వాళ్ళూ గూడా ఏమ్మాతమూ ముందుకు రాలేదు, 

అయినా మగసిరి చూపించింది ఫ్లూలీ అవ్వ. కాళా సంగతి ఎవ్వరూ 

ఎందుకు వట్టించుకొనశం లేవో ఫూలీ అవ్వకు తెలును. వాలాకు నహాయం 
చేయవలెనని ఆమె నిశయించుకొన్నది. కాని తాను మాతం ఏమి చేయ 

™ 6౮ 

గలడు? ఆఅ్మగామంలో వివాహం కావలసిన ఆడప్ల్ల లెవరెనా వుంపేనా 
b= 3 
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[పనూతి అయిన వది రోజుల లోవలనే ఆడపిల్దలకు సంబంధాలు నిశ్చాయమై 

బోతున్న వి. అంవువలన ఎవరెవరి యిళ్ళల్లో ప్రసవాలు జరగ బోతున్నవో 

పూలి అవ్య మనస్సులో అన్నీ (వాసిపెట్టుకున్నది. తన మనస్సులో వున్న 

మాటను ఆమె తన కుమారుడు శంకర్కు గూడా చెప్పలేదు. 

ఆ తరువాత రెండు నెలలకు (శా శావణంలోనో భాదవదంలోనో గలా 

క్. ఆడపిల్లను |పసవించింది. మూల వ్వ న్వయంగా పురుటింటికి 

పోయింది. తర్మకార్యంలో ఆలసం౦ వనిక్రాదని భావించి వెంటనే ఆ 

వ్లరుటిం ట్లోనే గలా భార్యతో ఈ విషయం పర రామర్శ చేసింది. ఈ పిల్ల 
ce 

లి వాలాబాత కొడుకు కాళాతో జరిగితే మంచిదని తన ఆధి పాయం 

షు 3 [3 Ca 

అని చెప్పివేసింది, పిల్ల త 
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e 

కి కాలా నచ్చాడు. వాలాభాయి న్వభావం 

గూడా ఫ్ర మెక నచ్చి నదే. వాలా భార? తనకు లా హతు రాలు. అదిగాక 

ఫూలీ అవ్వ అభి పౌయం అందుకు అనుకూలంగా వున్నది. 

“పిన్ని ! నాశ్లేమీ అభ్యంతరం లేదు. కానీ పిల్ల తండి గూడా అక 

రించవలె గదా leg అన్నది. 

“వాడి నంగశీ నెను చూచుకుంటా కానుకే? అన్నది హలీ అవ్వ. ఫూలీ 

అవ్వ తలపెట్టిన వని సగమయింది. ఇక పిల్ల తండికి నచ్చజెప్పాలి. 

అంకేగాక గలా భార్య వ పుట్టింటి వాళ్ళకు కు గూడా నచ్చ చెప్పాలి గదా! ఆ 

వని ఎవరు చేయాలి + 

ఎందుకో అమెకు కొంత నిరుత్సాహం కలిగింది. ఓల్ల పుట్టంటి వాల్లు 

రణభఛోడుని అత్తింటి వాళ్ళు. 

అయినా పరమా వియ్యంకుడు తనకూ దూరపు బంధువే అనుకొన్నది. 

ఎటువంటి బంధువు అని (వశ్న వేస్తే! అతని నవతితల్లి మేనమామ 

కూతురు కూతురు హూలీ అవ్వ మునగోడ 

అవ్వ అన్ని విషయాలూ. బాగా ఆలోచించింది. అనలామె జ్ఞాపకశకి చాలా 

గొప్పది. ఆ (గామంలోనే గాకు ఆ య పట్ట వున్న వదల గామాల 

లోని వారందరూ ఆమెకెరుకే. ఎవరు ఏ ఊరినించి వచ్చిందీ, ఏ భూమి 

ఎవరెవరి చేతులు మారిందీ ఆమెకు తెలుసు. అన్నదమ్ముల తగాడాలైనా, 

నంబంధాలు కుదిరించే విషయమైనా, ఆ (గామానికి సంబంధించిన ఏ సమ 

న్యలైనా పరిష్కరింపబడడంలో ఫూలీ అవ్వ సలహాకు చాలా (పాధాన్య 
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ఏ లు తల్లి. ఇది బంధుత్వం. వూలీ 
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ముండేది. అమె చేతి మీదుగా ఎన్ని తగాదాలు వరిష్కారమైనవ లెభ్బలేదు. 
గడచిన పది సంవత్సరాల నుండి ఆమె అన్ని తగాదాలనూ వ 

కాళా మనువు విషయంలో ఆమె కోరల తానుగానే కలం 

అందువలన గలా భార్య ౩ పుట్టీ ంట్ వాళ్ళు తనను వతిరకించరని ఆమె 

విశ్వానం. అనలు మాలి అలకే మప మంట. ఆ మం కాళా వివాహం 

విషయంలో ఆమె పాల్గొనడానికి కారణభూత మయింది. కాళా వివాహం 
బరవకపోతే తన పేరు 'మార్చుకొంటానన ఆయె న. 

చివరికి ఆమె మాట నెగ్గింది. గలా భార ఇ శీ ర్ూ 4. 

లేదు. “నీవు చెప్పిన తరువాత వరుడు వనికమూలినవాడైనా అంగీకరించక 
తప్పుతుందా : 2 అన్నారు. ఆ మాట విని హలీ అవ? 

రాలయింది. 

మ లంళొ ఒకచొట కలిసి సనో. ప్రక. తప్ప నిశ్వయమైనట్లు కాడ ఆమెకు 

తెలుసును" పవ హేను. 5 రోజుల్లో పిల్చవాడీ యింటీకి వస్తామని గలా దగ్గర 

మాట కీనుకొని ఆతిథ్య సతాశరానిక్ అవసరమైన పనులన్ని చేయించమని 
వాలాకు పురమాయించింది. 

పదిహేను రోజులూ పూర్తి అయినవి. పిలయింటి వాళ్ళు రేవు మావు 

అనడం (వారంభించారు. దానికి కారణం ఫూలీ అవ్వకు తెలిసిపోయింది. 

మాలి కోడలు ఉదయం సాయం్యతం౦ పిల్లయింటి చుట్టూ తిరుగుకున్నది. 
ఏమైనా వరమా కుటుంబం మాట సాగలేదు. పూలీ అవ్వ అనుకొన్న 

మాట చెల్లికీరింది. సోమవారం తాంబూలాలు అని నిశ్చయం జరిగింది. 

వాలాభాయి పిచ్చివాడైనాశడు. భగవంతుడే న్వయంగా తన యింటికి 

వస్తున్నట్లు భావించాడు. నువ్వులు పొలంలో వెదజల్లాలి. తరువాత 

చూడవచ్చు అనుకొన్నాడు. ఏడెనిమిదళ్ళు తిరిగి శేరుకు బదులు రెండు 
శేరు నెయ్యి పోగుచేశాడు. హల్వాకు గోధుమరవ్వ & తయారు చేయించాడు. 
కోదుటింటినుండి ఐదు శెర్దు బెల్లం తెచ్చాడు. ఐదారు వరుపులు ఎరువు 

తీనుకొచ్చాడు. 
వాలా భార్య ఉత్సావోనికి అంతే లేదు. అనుకోకుండానే సంబంధం 

కుదిరింది. అంతేగాక పిల్ల పక్షంనుండి మాట వచ్చింది. అది మరీ విశేషం. 
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పరమా వేలు ముగ్గురు కొడుకులో ఒకడికేగా పిల్ల తరఫునుండి 
సంబంధం వచ్చిండి!!! 

అయితే పరమా పేలు ఇంటి వాతావరణం మా|కం ఏమీ బాగాలేదు. 

సోమవారం నాటి ఉదయం వారిల్లు నరకంగా తయారయింది. రణభోడ్ 

భార్య తన ఏడాది పిల్లను చచ్చేటట్లు బావెంది. రణభోడ్ తన భార్యను 

నానా తిట్టు తిడుకున్నాడు. మాలి వరమా ముఖియాను అనరాని మాటలు 

అంటున్నది. “నాశనపువాడా! ఆత్మహత్య సక ఇల్లు వదలి సన్యాసు 

లలో కలువు. చచ్చిన రణఛోడ్ గాడు ఎక్కడున్నాడు? మీనాలు లేని 

వెధవ, నా కడువున పడ్డాడు. ఈ కోడలి ముండ పుట్టింటి వాళ్లు పిల్ల 

నిస్తున్నారు. ఛీ! వాళ్ల ముఖ చూడగూడదు. అయ్యో! “అయ్యో!” ఎంత 

పని జరుగుతున్నది. "మాతో మాట లేదు. వలుకు లేదు. వాలా కొడుకు 

కాళీగాడికి మనువా!!”” అని అంటున్నది. 
ఆ తరువాత కోడలికీ అత్తకూ మధ్య యుద్ధం జరిగింది. తల్లీ కొడుకూ 

జొట్టు జుట్టు పట్టుకున్నారు. తం[డీ కొడుకూ రామ రావణ యుద్ధం 

చేశారు. రెండో కొడుకు నాధా మెల్లగా ఎద్దుల్ని విప్పుకొని పొలానికి 
జొరుకొన్నాడు. అంతా తల బాదుకొంటున్నారు. చిన్న నానియా స్థంభం 

పక్క నిలబడి గుక గ్రబట్ట్ ఏడుస్తు నా డు. ఇల్లంతా ఢోళ్లు, త పె ప్పెటలు 

మోగుతున్నట్టున్నది. ఫూలీ అవ్వ పక్కన లేకపోతే పండ్లు పనుపు తెస్తున్న 
నలుగురైదుగురు ఆడవాళ్లలో ఎవరికో ఒకరికి కపాలమోక్షం జరిగేదే! తన 
తల బద్దలుకొట్టుకొని చుట్టూ రక్తాన్ని (పవహింపజేసేదే! మాలి. -- 

“మా సలహో లేదు. మా సంపకింపు లేమ. మేము పరాయి వాళ్లమా + గ 

అయిన a ఆకులూ కాని వాళ్లకు కంచాలూనా * అని వాగుతూనే 

వున్నది. , 

ఫూలీ క అవేమీ పట్టించుకోలేదు. ఫూలీ వుంటే మాలి అడుగుబెట్టదు. 
అటువంటి మాలీలను వదిమందని సమర్థించ గలదు. “అనలు మాలీని 

నా ముంమకు రమ్మనమను, చూస్తాను”? అన్నది హూలీ అవ్య. 

“వస్తే ఏమి చేస్తావు అవ్వా?” అని నట్టింట్లో కూర్చొని నస్యం 

పీలుస్తున్న నలుగురైదుగురు ఆడ వాళ్ళు (పశ్నే వేశారు. 

“వస్తేనా?” అంటూ మగవాళ్ళు మగవాళ్ళ దగ్గర ఉపయోగించే 
బూతుమాట ఉపయోగించింది. 
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ఫూలీ అవ్వ అంటే అక్కడ కూర్చొన్న వాళ్ళందరికీ భయం. ఆమె 

దగ్గర మంత బలమున్నదని వారి విశ్వానం, అనుమానం. మాలి వాలా 

భాయి ఇంటికి వస్తే ఫూలీ అవ్య చూపించే మంత (వభావం వలన 

స్థంభంగా మారిపోతుందని వారి విశ్వాసం. కాలి బూడిద కావడం గూడా 

సంభవమే. 

అక్కడున్న వారే కాదు. ఆ [గామంలో వున్న స్త్రీ పురుషులందరూ 

హూలీ అవ్వ ఢథాకిని అని నమ్ముతున్న వాళ్ళే. ఈ విషయం ఆమె చెవిలో 

గూడావడింది. ఒకసారి అట్లా అన్నవారి జుట్టు పట్టుకొని వంగదీసి నలు 

గురిలో వారి వరువు తీసి వేసింది హాలీ అవ్వ. “నన్ను ఢాకిని అంటున్నారు, 

బుజావు చేయండి” అని నిగ్గదీసి అడీగింది. ఎవరు బుజువు చేయగలరు 

దీనికి [ప్రమాణ మేముంటుంది ? 

ఒకసారి వ్యవహారం పంచాయితీదార్ల దాకా హడా పోయింది. పంచాయి 

త్రీలో సల చేసిన వారికి జాల గానా వ పడింది. ఆ జుల్మానా డబ్బుతో 

ఫూలీ అవ్వ వంటసామాగగి కొని గ్రామస్థుల ఉపయోగానికి ఇచ్చి వేసింది. 

న్న ఒకరెవరో “హూలీ అవ్వా ! నిన్ననలు "'మంకగత్తె త్తెవని జనం ఎరదుకంటు 

న్నారు” అని వ హాలీ అవ్వ నవు తూ జవాబు చెప్పి ఏద; 

“అది నాకు మాతం ఏమి తేలును చెల్లెలా” 

ఎవరెన్ని సార్లు, శాకిని ఢాకిని అని "ఆమెకు "పర్లు పెట్టినా సమయం 

వచ్చినపుడు అందరూ ఆమె నహాయాన్ని కాంక్ష ంచేవాళ్సే. శంకర్ ఆమె 
కొడుకు. ఫూలీ అవ్వ మంత గ అయితే ఆమె కుమారునికి అపకారం 

జరగదా ? అని కొంతమందికి సందేహంగా ఉండేది. అనలు దీని కంతకూ 

కారణం ఆమెకు గల న్వత౦త న్యభావమేనని కొంత మంది అభి|పాయం. 

అమె పరమాముఖియా వచ్చి మాట్లాడినా లెఖ చేసేదిగాదు. అందువల్లనే 

అమెకు ఆ పేరు సెట్టి వుంటారు. ఆమె ముందర నోరెత్తడానికి మాతం 

ఎవ్వరూ సావాసించే వాళ్ళు కారు. ఆమె అంటుండేది-- అసలు ఈ చవట 

లకు ఆడది రాజ్యం చేస్తున్నదనే విషయం గూడా తెలియదు, ఈ తెల్ల 

వాళ్ళు వచ్చిన తరువాత ఇప్పుడు రాజ్యం చేస్తున్నదెవరు + విక్టోరియారాణి 

గాదా! ఆమె స్రీ గదా! ఈ మ్మాతమైనా వీళ్ళకు తెలి] సేనా? ఎవరు 

నోరు విప్పితే వారి నోటి దుర్గంధమే బయట వడుతుంది అని ఆమె 

సేక్షించి వూరుకొనేది. 
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వాలీ అవ్వ *ఖ్మివాయం చెజమె లయినా ఆమె మీద నిందలు వేసేవాళ్ళు 

శూనెడినాానము. చతుగ౭ినాటి రాక ఆమె నికి పోతూంటే ఒకడు 

చూఒంపటం.. చటలో మొనల వీవుమిద కూర్చుని జవం చేన్తూవుంసే 
ఇంకెకటు చూవాడట. ఆ చూచిన వాళ్లివళ్ళు అని అడిగితే దానికి మాతం 

గ్ల 

ఇ 
జవాబు లభించెనెగాదు. కొంతమంది భూత వైద్యులు పూరీ అవ్వ మంథతగత్తె 

అని ఎరూపించడానకి సహాకదఏి. చారు. దేనికలయే వారి వృత్తి ధర్మం 

[ప్రకారం ఇచ్ అవన. నుం. ఒక భూత ప్రద మో జాము బట్టుకొని అమె 

రెరడు పంటలు సందింటి: వెంటినే జ పైత ణం అసత్యం చెప్పానని 

అం౫కరించాడట. 

ఇటునంటే "మైన విషదూలు “వాడా కజలలో అమె మంతగత్తె అనే 

విశ్వానాన్ని మఒంలవాంచిచడాన "కి ఉవయాగవ వాము. వరాల వుమ్మడి క 
య్ అలర టీ ట్ లా... 7 అ rn కు 2 ఫర కా సల. వ 

భషాదొ ఆయ ~~ 0౦ [యోగం టందట. ఆఅగణఎె ఈం గడ కు (పంలితజ 

(ఇ a8 అ అజా “త్ ఎల్లి a? క్ ఇ F శ కను వ జే - a ఖల వ్ జక చ తలు నగిడలె నుండే వప. బఆటపమీం తెరి, సళ దరు తౌజుంఆంత తెలి 
స! 

ఎంత మంది చఎల్నచూటలన్నా ముత్తవమీద అమె అలకే అందంకి తగని 
పై క 
- 

చట్ట 

అభిమానం. ఎదైకి ౩ ష్టం వప్వోనా అము ఆడ. నో. అత్తలు తమ 

తమ కోడళ్లికు ఆయు చేత నదువచేశం చేయించవాళ్లు. కోమటి కొట్టు 
తగాదాలు ఉమ అనెకం తినేది. దుష అడవాళ్టూ బుగవాళ్లూ గూడా 

అ |గామంలో అడే యెడల అభిమానంగా వుండేఐాక 

పురుళ్టూ జణాాలా వచ్చినప్పుడు ఆమె దాక్షరుగా భావించబడేడి. పది 

మైళ్ల దూరంనుంచి గూడా జసం అమె గహాయం కొరకై వచ్చే వాళ్లు, 
పఒలకు ఏ జబు వచ్తినా హూం అవ నలహో అవసనం గదా! మంత చా ౬ uJ ఇ! ఓ 

అలం వళ్ల ఆమ అస్ జబ్బులూ నయం చెప్తుందని విశ్వాసం. 
ఆపు అంటీ వన్న భయం వల్ల మాలి ఈ చెనం వాలా యింటికి 

రాలేదు. లేకపోతే ఆ యింజికి వచ్చిన వాళ్లను మాలి సామాన్యంగా 
వదళిపెట్టదా + ఏమెనా మాటి నోరు వాగుతూనే వున్నద్ - 

గామంలో అందరి నలవో అవనర 
మయించా ? కావలసిన వాళ్ళు విషమెనారా ౪ అంటున్నది మాలి. 

వాలాభాయి భార్య వాళ్ల యింటికి పోయి మాలిని భోజునానికీ పేరం 



ఆ రోజు రాతి క 5 
bas Dn,” అగ స eye తనో వాలా యింట్ముం*డు పారు, కష మ v ON 

Whe అల ro ఇరా న = - త 
డానికే ఈ వనికి వగు ఎ న్నాం ser సృంసలటి, 

Fe a శ గా లా fs Pd గొ ర్ Pe బల న్ 

(స్థంభం వెనక నిలబడి ఈ మా*.౯నె రడాన్యంగా Her. Ted 

మండిపోయింది. 

“అవునే ముండా! అవున. ee ey వార TELmECs అం! 

చూ పుట్టింవివాళ్ళు [బతి౭వున్నారు. నన్నేష  .డిపిస్తావాి ని వాక్షను 

ఉడికించుకో”” అని బోబోవల ము హునలాకింది. 
“అదేమిటి ఫూ అవ్వా” క అతంనానదంన్నది Sec ce 

ఈ బాధ్య వ నెత్తిన వనుకొన్నావు” అన్య TE 

“అభిమాన మున్న మాట నిరు. అయినా సీ కొడుకు కాళ "డు 

నర సంవత్సరాల" వయన్ను గండాడనాడు గదా ఎన్లుడైనా. బారి 

పెళ్లి నంగర్ నాతి ఎవు హచ్చరింళాహా 1” అన్ని అ 

“లేదు. నిజమే" అంగీకరింకాడు వాలా పు) 

ఉఅది సరే గాని అవ్వా! శంకర్ కాడకు వనాహిం సంగ్ నీవు 
పట్టించుకోలేదేమిటి ? వాడు నీ మనుమడు గగా** ఆని ఒకామె అడ్ 
గింది. హలీ గంభీరురాలయింది. 

“త లిదం|డులు ఆ విషయం నాతో [ప వస్తావించకేను, నేనుగా నేకు 

ఎందుకు నెత్తిన పెట్ట: క కోవాలి? అన్నవి 

““గాంత మనమీ క్ రంత గూడ పట్టీ పంచుకు. నివు. తూ. మిద 

అభిమానం చూపించావు అన్నది వా వాలా చె కార్య, 

“కాదు, రూపా! అభిమానం గాదు, ఏమీ గాదు. ఆ నూలి ఎత్తి పొడుపు 
మాటలు నేను గూడా విన్నాను. వరమా పపేల్, వాలా వచ్చి తన 
కాళ్ల మీద పడతాడను కొన్నాడు. అందుకే మాలికి :స్టి రావడానికి ఈ 
పని చేశా” నన్నది పూలీ అవ్వ. 

సాం 
, 1 
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“నా తల తీసినా మేము వాళ్లింటికి పోయే వాళ్లంగాదు. కాళా పెళ్లి 

లేకుండానే వుండే వాడు” అన్నది వాలా భార్య. 

“అది నాకు తెలునుననుకో. అదిగాక వాలాభాయికి గూడా ఆదుకొనే 
వాళ్లున్నారు. అనే విషయం బుజువుచేసి చూపించాను. అంతే”” నన్నది 
ఫూలీ అవ్వ. 

ఈ విధంగా సంభాషణ జరుగుతూనే వున్నది కాని వాలాథాయి 

మనస్సు ఆ సంభాషణలో లేదు. అతడు తన మనన్సులో ఏమేమిటో 
ఆలోచిస్తున్నాడు. 

“ఓ భగవంతుడా! ఇదంతా నీ లీల. మానవుడు చెడు చేయ దలచు 
కొన్నా నీవు మంచినే చేస్తావు. ఈ జీవిత నాటకంలో నీవు న్యూత 
ధారివి. పాతలచేత నాటకం అడిస్తున్నావ అనుకొన్నాడు. అతని కళ్లూ, 
మననూ అంత ర్లీనమై వున్నవి. 



ర్ 

మాలికి భూతం పట్టింది 

(శౌావణ మానం. రాతి గుడి వెలుతురుగా వున్నది. చందుడు క్షణంలో 

(పకాశిస్తే, క్షణంలో అంధకారం అకాశమంతా వ్యాపిన్తున్నది. ఇల కోళ్లు 

చెవులు చిల్లులుబడేటట్టు అరుస్తున్నవి. బహుశా (వవహిస్తున్న రాతి అరుపు 

అది అనిపిస్తున్నది. 

పిలల ఏడుపు ఆగిపోయింది. పశువులకు రాతి మేత వేయడం అయి 

పోయింది. మగవాళ్ళు మొక్కజొన్న చేలల్లో మంచెలమీద కావలా 
కాయడానిక పొలాలకు వెళ్ళారు. పగలంతా పని చేసి చేసి-గడ్డి మోపులు 

మోసి మోసి అలసిపోయిన ఆడవాళ్ళ మంచాలకు కరుచుకొన్నట్టు 

పడుకొన్నారు. 

కొంత మంది తిరగళ్ళు తిప్పుతున్నారు. కొంతమంది మజ్జిగ చేస్తున్నారు. 

[గామమంతా నిశ్శబ్దంగా వున్నది. గామానికి దూరంగా నక్కకూతలు 

వినబడుతున్నవి. ఆ కూతలు విని కుక్కలు మొరుగుతున్నవి. 

పొలాల్లో కాపలా కాస్తున్న వాళ్ళి పొలికేకలు మధ్య మధ్య వినబడు 

తున్నవి. వాళ్ళు మధ్య మధ్య ఏమిటో అరుస్తున్నారు. 
రాతి గడచిన కొద్ది (పకృతి మాత వొడిలో అంతా నిశ్శబ్దంగా నిద 

బోతున్నారు. వరమా పటేల్ హుక్కా గూడా గోడ సహాయంతో న్నిద 
బోతున్నది. 

న్మిదబోనిది పూలీ అవ్వా, ఆమెతో మాట్లాడుతూ కూర్చొని వున్న నలుగు 
రైదుగురు ఆడవాళ్ళు మ్మాతమే. మాలి తన యింటి వసారాలో చాటుగా 

నిలబడి పూలీ అవ్వ మాటలు వింటున్నది. ఆమె మనస్సంతా ఫూలీ అవ్య 

మాటల్లో మగ్నమె వున్నది. అదృష్టవశం వల్ల ఈ సంబంధం కుదిరిందని 

వాళ్ళు అనుకున్నంత సేపూ తను నిశ్శబ్దంగా వింటూ నిల్బున్నది.. 

తరువాత కాళా తల్లి “అవ్వా! నీవు మా కాఠాకు సంబంధం తీసు 

కొచ్చావు. అంతా సవ్యంగా జరిగింది. కాని ఇదంతా చూచి మా ఆడ బిడ్డ 

మాలి ముఖం మాడిపోయింది” అన్నది. 

ఆ మాట వినగానే తాను దాగి వున్నాననే విషయాన్ని గూడా మరచి. 
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పోయింది. దయ్యం బయటికి వచ్చినట్లు స్థంభం చాటునుండి దియటికి 

వచ్చింది. 

“ముండా ! ఏమిటే అంటున్నావు? దేనికే నీకంత అహంకారం. 

ఎవరికో పిల్లవాణ్ణి కని. ౨౫ 

వాలా భార్య ఎపుడూ అనవసరంగా మాటలు తూలేది గాదు. కాని 

“ఎవరికో పిల్లవాళ్లో కన్నావు. ౨౩  అనగానే-మాట పూర్తి కాకుండానే 

ఊ[గురాలయిపోయింది. ఆమె కెంక కోవం వచ్చిందో చెప్పడమే కష్టం 
అయిపోయింది. న్మిదబోతున్న పిల్లవాణ్ణి వొల్లోనుండి తీసి వక్కన వడుకో 
బెట్టింది. 

“మాలీ ఏమిటే అన్నావు? ఎవరికో కన్నానా? ఈరోజు నిన్ను చంపి 
వేయకపోతే నన్ను “ఫి అను” అంటూ రణ చండిలాగా మాలి వైవుకు 

దూకింది. 

మాలికి గూడా చాలా రోజులనుండి కోవంగా వున న్నది. వాలా భార్యను 

చావగొట్ల్టడా నికి ఇది పంచి అవకాశమనుకొని “రావి” అని తాను గూడా 

రెండడుగులు ముందుకు వేసింది. కాని వాలా భార్య ఎంత కోవంలో 
వున్నదో మాలికి అర్థం లేకు. రూపా పిచ్చిదానిలాగా మాలి రెండు 

చెవులూ రెండు చేతులతో వట్టుకొని మాలి ముఖం మీద తన తలను విసరి 

విసరి కొట్టింది. 

“చచ్చాను” అని మాలి కేక బెట్టింది. 

వసారాలో నుండి వపరనూ వేలూ, లోపలి గదిలోనుండి రణరోడుడూ 
కాళా తల్లి ముందుకు దూకారు. వాలాభాయి, పూలీ అవ్వ, అంతా రూపా 
వెనక వున్నారు. 

పూలీ అవ్వ వెంటనే ఇద్దరి మధ్యకూ వచ్చింది. ఆమె మధ్యకు రాకపోతే 
వరమా రణఛోడు లిద్దరూ పినకలిని గొంతుపిసికి చంపివే సేవారు. 
త౦ం్యశీ కొడుకుల్నిద్రరినీ వాలా బలి చేసేవాడు. కోపంలో వున్న వాలాను 
భగవంకుడు గూడా నంబాళించలేడని ఆ [గామంలో (పసిద్ది. 

ఫూలీ అవ్వ ఆడ సింహంలాగా గర్జించింది. “ఆడదాని మీద చెయ్యి 

జేనుకొన్నారా! జౌా(గత [1 అన్నది. పూలీ అవ్వ మాట రీవతకు తండ్రీ 

కొడుకు లిద్దరూ వెనకాడారు. 

ముక్కు నుండి రక్తం కారుతున్న మాలి ఏడున్తూ నానా తిట్టు తిడుతూ 
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తన యింటి వెపుకు త గింది. కాలా తల్లి అమ్మవారు వూనిన దానిలాగా వణకి 

పోతున్నది. “నా స్టా గాన్ని గురించి "అధిక వసంగం చేస్తావా? రకం 

తాగుతాను” అన్నది రూపా. 

భయం వల్లనో లేక ఏ కారణం వల్లనో చూలి తగ్గింది. నీళ్ల దొడ్డిలో 

ముఖం కడుక్కుంటూ- -ఇంట్లో వాళ్లను అనరాని మాట లు అంటున్నది. 

శఇంటో వాళ్లంతా చావండి. నాకు "ముగురు See వెదవలు; 

ఆ మునలివాడు మంచత కరుచుకొని వదలడు: అయ్యా! అయ్యా | ఎంత 

వని జరిగింది! ఈ యిండ్రో అహా క వాళ్ళు వునా నా 9 

అని అంటున్నది. మాలి 'నోటికి పద్దూ లేకుండా పోయింది. చేతిళ 
J 
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కొరికింది. “ఓ భామా! నన్ Sst సక ఏ నాశనమైవోను నీ 

కుదురు కడరిపోను”” అని ఒకప్ తిట్ట" తిడుతున్నది 

_లోవలి గడిలో న్మిదవోకున్న నాదా కార్య లోలోవలనే నంతో 
షించింది. కావలెననే అనుకుంటూ, ? ఢా భార్య తన రముద నురతులెననే 

లేదు. రణభోశుశు తమాయించి నిలబడాడు. అటు ఫూలీ అవ్వ, ఇటు నోటికి 

ఉప్పూ వతి లేని తల్లి. నెమ్మదిగా తాను గూడా వెళ్ళి వడుకొన్నాడు. 
వరమా పేలు ఇరు వక్షాలనూ తిట్టి తాను గూడా పోయి పడుకొన్నాడు. 

వాలాభాయి ఏమీ జరగనట్టు శాంతంగా ఉన్నాడు. ఒక్క హూలీ 'అవ్వ 
మాతం మంచంమీద పడుకొని కాకా తల్లితో పిమిటో అంటున్నది. 

“రూపా! ఈ రోజు బాగా కుదిరింది. కరకు కరే కావాలి. కుక్క 
కాటుకు చెప్పుదెబ్బ తగలాలి. శేరుకు నవాశేరుగా జవా బివ్వాలి. రూపా! 
ఈనాటినుండి ఆ ముండ ని జోలికి వస్తే నన్ను చెప్పుతో కి కొట్ట 5 అన్నది. 

“పమీలేదు. రెండు రోజులు వూరుకొని మళ్ళీ వలు బెడుతుంది. 

సిగ్గూ భిడియమూ రెండూ లేవు. మానాభిమానాలు అనలే లేవు అన్నది 

కాళా తథి. 

బయట వసారాలో పడుకొన్న వాలాకు ఎందుకో వశ్వాత్తావం కలిగింది. 
కాళా తల్లికి ఇవాళ ఏమయింది ? నోకెత్తి మాట్లాడేది గాదు. ఆడ పులిలాగ 
లంఘించింది ! ! రాణి చేత వ. వాడు దాస్ దానిని సతాయిస్తా 
డని నామెత. ఏమైనా న అభ్మిపాయంలో కాళా తల్లి అనవసరంగా 
కలహం పెంచుకాన్న ది. 
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- తరువాత అతని కళ్ళు నెమ్మదిగా మూత బడ్డ ఏ. ఆ బడొరంతా శాంతంగా 

నిదాదేవి వొడిలో చేరిపోయింది. ఒక్క మాలి మాతం ఏడున్తూ పెద్దగా 

త్రిడుకున్నది. “ఓ అమ్మా! ఓ నాయనా! మీరిద్దరూ నన్నుతెచ్చి ఈ యింట్లో 
పారవేశారు. మీకు నేను బరువెనాను. నా ఇంట్లోనే శ్మతువులు [వవేశిం 
చారు”? అంటున్నది. 

/ కాళా తల్లికి ఎంత సేపటికీ నిద రాలేదు. గు గు బెట్ట నిదబోతున్న ఫూలీ 
అవ్యను న్మిదలేపింది. జ శళమ్టూల్ అవ్వా ! ఫూలీ అవ్వా ! వ మల్కొన్నావా ౪” 

అంటూ గట్రిగా కదిలించింది. 

“దావనీ. ఆ నోరు అంతే. నీవు నిదపో”” అంటూ ఫూలీ కళ్ళు మూను 

కొన్నది. 

సరిగ్గా అడే నమయంలో మంభాపిన్ని మాటలు వినిపించాయి. “డోరు 

కోవే. ఊరుకో మాలీ, నీకు నిదరాదు. రెండోవాళ్ళను నీవు న్మిదబోనివ్వ 
ర్యాతివూట విశాంతిగా వడుకో నివ్వవే”” అన్నది. 

మారి ఆ మాటలు విన్న క్రై లేదు... “నన్ను వొ ౦టరిగా వదలేశారు.”” 

“ఒంటరిగా వదలడమేమిటి? నీకు వులులవంటి ముగురు కొడుకు 
లున్నారు 

“ఎంతమంది వుంటే ఏమిలాభం 

“లాభం లేక పోవడ మేమిటి ? నిజం ఆలోచిస్తే నీకు మించి నుఖం గల 
వాళ్ళు ఎవరున్నారు + ఒక విధంగా నీ వంటి దుఃఖం గలవారు గూడా 

సు. [వు మాట్రాడుతూ మాట్లాడుతూనే వోట్లా శుతావు. క యింట్లో 

తగాదాలేని రోజు ఒక్కటి గూడా వుండదు” అన్నది మంభా. 

“పిన్నీ | మా యింట్లో ఏడుగురు తం. పుట్టిన పిల్లలున్నారు. 

నన్నేమి చేయమంటావో చెవ్వు అన్నది రాగాలు తీన్లూ. 

“ఏమి చేయమంటానా? నీవు ముసలిదానవెనావు. నాలుక నంబా 
భించుకో”” అన్నది. 

ఆ తరువాత మంభా పిన్ని సదువదేశం చేసింది. “మంచి మాటలు 

చెప్పింది. సీకంట వాలాభాయి ఎంతో నుఖంగా వున్నాడు. ని కెందుకు 

దుఃఖమో నాకు తెలియడం లేదు. వాలాభాయి యింట్లో ఎప్పుడైనా తగాదా 

చూచావా? మీ యింట్లో ఎప్పుడూ ఈ తగాదాలేమిటి ? తగాదాలు మాని 
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వేయడం చాలా అవనరం. హాయిగా పోయి వశుో”” అని మాలిని 
ఇంట్లోకి నెట్టి మంభాపిన్ని తానుగూడా ఇంట్లోకి వోయింది. 

మాలి మంచంబుద వడుకొన్నదే గాని అమెకు నిద రావడంలేదు. 
మంభాపిన్ని మాటలు ఆమె కి కోపాన్ని సెరి గేటట్టు చేశాయే గాని తగించలేదు. 
వాలా యింట్లో తినడానికి తిండతకెదు. తమకంశ్పే వాళ్ళు సుఖంగా వున్నా 
రట. ఉపక నుఖం. నుఖమంసె ఎమిటి? కేపు ఐదుగురు ఆకథులు వస్తే 
వాలా యింట్రో పత యిళ్ళల్లో ముష్టి ఎత్రితేనేగాని నెయ్యి అయినా దొరకదు, 

కాని మాలి అంకరంగంలో నుండీ *వకంకే వాళ్ళే సుఖంగా 
వున్నార”నే మాట = వినిపించినట్టయింది. ఇంకా మండిజోయింద్. 

“వాళ్ళో తలకాయ నుఖం. ఫూలీముండ జ అబర్జా చెప్పి — 
వాగ్దానాలు చస హా పత | కుది5ంచిందో రేవు త ి అను 
కొన్నది. 

ఆమె ఆలోచనలకు అంకులేకుండా వున్నది - వమేమిటో ఆలోచనలు !! 
“మాలీ! ల్లీ ముగురు కుమాళ్ల మా అడ పిల్లల తరషున వచ్చ న నంబంధం 

వొక్కట హణ లేమ. నీ ఒక కొడుకుకు అటువంటి సంబంధం వచ్చిన 
మాట జే గాసి స్ మొగుడు వరమా వపేలు కాళ్లు అరి గేటట్టు ఎన్ని 
నారు తిరిగితె ఆ క కంర కుదిరింది 9”) 

“ఎట్టా గెనా చావని. నిద వోతానిని కళ్ళు మూనుకొన్నది మాలి 
కాని నిద వస్తే గదా! 

పదో 4 "ఆలోచన రావడం, కోపం ఎక్కువ గావడం జరుగుతూనే 
వున్నది. 

“మాలీ! నీ జీవితానికి సుఖమున్నదా? ౪ శాంతివున్నదా | ఈ యింట్లో _ 
ఇంటి ఆడదానికి అవమానం జరిగితే _ అందరూ వరుపుల్లో తలలు బెట్టుకొని 
ఎటథా నిడపోతునా రో చూడు. వాలా మూలాన నా కన్ని బాధలు!! వాడి 
ఇంట్లో నిప్పుపుల్ల గీచి వడవేస్తాను. వాడి యింటికి నిప్పు బె బెడతాను అని 
మాలి ౩ పెద్దగా ఎడవడ౦ మొదలు బెట్టింది. 

నాధా భార్య మాట్లాడకుండా వుండ లేకపోయింది. “అబ్బబ్బ ! మమ్మల్ని 
కేదైనా భూతం వటిందా? అన్నది. 

క ముపంనోతయమూసుకోజతరత ఏ వస్తున్నదా నీకు? నేను బయటికి 
పోతారం అంటూ నూలి వసారాలోక్ వచ్చింది. బయట వరమా గురకలు 
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బెడుతున్నాడు. అతన్ని చూడగానే ఆమె అరికాలి మంట నెత్తి కెకి,ంది. 

గుండెలమీద నాలుగు గుద్దులు గుద్దాలి అనుకొన్నది. శుభంగా నిద 
బోతున్నాడు. చీకూ చింతా ఏమీలేదు. “అన్నింటికీ _ అందరికీ చెడ్డదాన్ని 
నేనొక్కతినే !”” 

లేచి పక్కనున్న దిమ్మె నానుకొని కూరున్నది. ఏమి తోచక తన 
తలను దిమ్మెకేసి టప టవ కి త్ నడం ఆరంభించింది. 

పరచూకు, రణఛోడునికీ మెకుకున వచ్చింది. నాధా భార్య అత్త 
అఘాయిత్యం చూచి వ పడ్డది “ఈమె  అడమనిషేనా * 

అనుకొన్నది. 

“తాను నుఖపడదు. _ ఇతర్లను సుఖపడనివ్యడు”” అంటూనే పరమా 
పేలు - “మాలీ! నీకేమి వుట్టింది, చెప్పు. అక్షరాత్రి అంకమ్మ శిడాలు 
వేస్తున్నావు. నికేదో దయ్యం పట్టిం ది” ప ల 

ఎట్లా గో తెల్పవారింది. మాలి ముసిలి చూచిన వాళ్లంతా మాలికి నిజంగానే 

వ్ భూతమో పట్టిందని అనుకొన్నారు. ఆమెను ఎవ్వరూ 4 ఎమి మాట్లాడించ 

లేదు. 
రణచోడుడు తల్లిని ఇంట్లోకి ఈశ్చుకొనిపోయి పరువుమీద పడవేసి 

దుప్పటి కప్పా డు. 

మాలి పైకి శాంతించింది. కాని ఆమె అంతరంగంలో శాంతి ఎక్కు 5? 

పూలీ అవ్వ సంబంధం కుదిరించింది. * ఈ పెళ్లి పూర్తిగానిస్తే నను స. కుక్క 

అనవలసిందే* అనుకొన్నది. “నేను బక వుండగా ఈ వ్య జరగ 

నివ్వను” అని నిశ్చయం చేసుకొన్నది. (వ తెజ్జి బట్టింది. 
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కాళాకు పెళ్ళి సంబంధం కుదిరిన తరువాత వాలాభాయి శక్తి ఇనుమ 

డించింది. అతని ఎద్దులు బక్కచిక్కి వున్నవి. వరమా ఎను అలాగా 

వుంపేనా ఒక్క నాగలితో రెండు నాగళ్ళు వనిచే సివాడు. 

పెళ్ళి నంబంధం కుదరడం వలన నిజానికి అతనికి విచారమే ఎక్కువ 
కలిగింది, ఇంట్లో రెండ. మంచాలునావు .ఎవరతెనా బంతువలొ షే = పిల 

లా తరఫు వాళ్లొస్తే నిత్యం ఎవరిని ముష్టి అడుగుతాడు * 
అ 
సో 

యతి | ర్త. 

వాలాభాయి గర నగల పాతబడఢడశం ఆటుంచి మాసికలు లేని గపడ్జ లు 

లేనేలేవు. వాటినే కట్టుకొంటు న్నాడు. అంతేగాక ఇంటి పైకప్పు ఎవుడు 

కింద కూలుతుందో తెలియని సతి ఎర్చాడింది. పాలిచ్చే వశువులు లేనిది 
ఇల్లు గడిచేదెట్రా * పివ్రవాడీ అత్తవారింట్లో మంచి గుక్టలు కట్టుకొంటుం 

టారు, వాళ్ళి వళ్లయినా OD) WEEE వస్తే! రెండు ఆవులున్నా తో 

విధంగా తాను గడుపువోగలడు ప్ర్చ విడి అత్త వారింట్లో ఇరవై ఇర చైఐమ 

గేదెలున్నవి. ఆదు యింలో ఒక్క గేదెగూడా లేదు. గేడేళేని వకేలు 
ముంగ౬ వెలవెలబోతుంటుంది. అంతేగాక ఉన్న రెండు ఎద్దులు, బక 

చక్కి వున్న ఏ. పవొట్తో పని గడచెటస్రు లేదు. అవనరాలు చాలా ఏర్పడు 

గ ల మం. మి చేయారి? 
ఒకనారి చలిరోజుల్లో వాలాభాయూ ఇంకా ఐదారుగురూ వాలాభాయి 

పాలంలో కూర్చుని ఊచ బియ్యం తింటున్నారు. వారిలో కాళామామ 
గలా, పూలీ అవ్య కొడుకు శంకర్, బేచాత్, కాసిమ్ఘాంచీ వగైరా 
లున్నారు. మాటవెంట మాటగా బాలా విషయం గూడా చర్చకు వచ్చింది. 

వాలా తన సంగతి చెప్పుతూ భగవంతుడు మనుష్యుల్ని మాయలో ఎందుకు 

పడవేస్తుంటాడో తెలియదన్నాడు. “నన్ను చూడండి, కాళా వుట్టనంత 
కాలం నాకు ఏ చీకూ చింతా లేమ. మా యిద్దరి వొట్టగడీ స్తై నరిపోయేష. 
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ఈ ముసలితనంలో భగవంతుడు నాకు మగబిడ్డను (వసాదించాడు. అది 
మొదలు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఏర్నజ్డవి!! ఎన్ని వస్తువులు అవసరమైనవి” 

అని నవ్వుతూ తెల్లని గడ్డాన్ని రెంశు చేతులతో చెవుల వైపుకు సర్దుకొని, 
“నా కథ సాధుబావా లంగోటీ కథగా తయారయి పోయింది 

న్నాడు. _ 

ఆ కథ ఏమిటో వినవలెనని శంకర్కు ఉత్సాహం కలిగింది. కాసిమ్ 
గూడా శంకర్ తో కలిశాడు. 

“వాలాభాయో! చెప్పు లంగోటీ కథ” అన్నారు అందరు. ఆది చలి 

కాలం. అప్పుడే తెల్లవారింది. పొలంలో వున్న ఆ చిన్న గుడీశలో ఒక 

మూల మంచమున్నది. మంచంకింద కత్తి వడివున్నది. రెండో వైపున 
గడి కుప్పగా వేయబడివున్నది. దాన్మీవ ఒక ధనస్సు, కొన్ని బాణాలు 

పడివున్నవి. మంచంమీద కాఠా మామ గలా కూర్చొని ఊచబియ్యం 

శుభం జేస్తున్నాడు. మూడు నంవత్సరాల వయస్సుగల కాశాా అంతే 

వయస్సుగల కోధర్ ఇద్దరూ ఆ గుడిశోముందు ఆడుకొంటున్నారు, 

“సాధు బావా కధ వాలాభాయోీ!”” అని అడిగాడు గలా. “మీ 

కందరికీ కథ వినవలెనని ఉన్నది. అయితే ముందు హుక్కా నరిజేయండీ?” 

అన్నాడు వాలా. 

“కొంచెం ఉప్పు కారం తగిలించి కథ రుచిగా వుండేటట్లు చెప్పాలి? 
అని అన్నాడు అప్పుడప్పుడే మీసాలు వస్తున్న బేచాల్. 

వాలాభాయి గొంతు నవరించుకొన్నాడు. శంకర్ను ఊం గొట్ట 
మన్నాడు... కక [గామంలో - నీలకంఠ మాధవ దేవాలయం వంటి - ఒక 

దేవాలయంలో నీ వంటి గలా.. పక్కున నద్వాడు-” కాదు కాదు మరచాను- 

శావంటి ఒక బావా నివసిస్తున్నాడు. బావా అనగానే మీకంతా అర్ధమయ్యే 

వుంటుంది. ఆయన దగ్గర రెండు లంగోటీలు తప్ప ఇంకేమీ లేవు. ఒకటి 
ఉతికి ఆరవేసి రెండోది కట్టుకొంటూ వుండేవాడు. 

ఒక రోజు ఉదయం స్నానం చేసేటప్పుడు చూస్తే లంగోటీ కనబడ 

లేదు. బావాకు ఆశ్చర్యం కలిగింది. లంగోటీ ఎక్కడనుండీ వన్తుంది ? 

కంఠ జాదవ్ గూడా తనలాంటి వాడేనాయె. కృష్ణుడు గానీ రాముడు గానీ 

అయివుంటే దేవుడికి కట్టిన గుడ్డ లల్ నుండి తాను ఒక ముక్కు చింపి 
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తీనుకొనేవాడే. నీలకంఠ మాధవుడు గుడ్డలు కట్టుకొనేవాడు కాడాయె. 
బస్తీలోకి పోయి బావాజీ వీక్షతోబాటు ఒక లంగోటీ గూడా ఎవరినో అడిగి 
తెచ్చుకున్నాడు. 

రెండో రోజు పొద్దున్నే చూస్తే మొదటి లంగోటీ అదృుశ్యమయింది. 

బావాజీ అలోచనలో వడ్డాశు: “కొడుకు! ఎవడో దొంగతనం చేస్త 
న్నాడు స అనుకొన్నాడు. 

రెండో రోజు ఇంకొక లంగోటీ అడ్గి కెచ్చుకున్నాడు. ఆ రోజు రాతి 
ముటబుకొంి దొరిగను పబ్టుకొనవలెనని నిశ్చయించు వ లారీ పట్టు 

కొని తెల్లవార్లూ మేలుకొని కూర్చున్నాడు. తాడు మీద వేలాడుతున్న 
లంగో టీ మీదనే ఆయన దృష్టి అంతా వున్నది. 

తాను కళ్ళు ఆర్పడం గూడా లేదు. ఇంతలో అర్ధ ర్మాతి అయింది. 

బావా నిద రాకుండా రెండు మూడు నార్లు గంజాయి వట్టించాడు. 

గంజాయి నిషా తగ్గగానే ఆవలింతలు [పారంభమెనవి. కాని బావా హఠం 

సామాన్యమైనదా ! కళ్ళు మూతబడీతే చిమటాతో పొడిచేసుకుంటానని 

చిమటాముందు బెట్టుకొని కూర్చున్నాడు. 

అదే సమయంలో బయట క శైలు కదిలినట్లు అలికిడి వినిపించింది. 
లాఠీ సవరించుకొని దొంగ రానే వచ్చాడని బావా తలుపుదాటున నిల 
బడ్డాడు. “దొంగ లోపలికి రావాలి.. వాడి కాళ్లు విరగాలి. లాఠీ 
దెబ్బతో - ఆ దొంగగాడి పుచ్చె రెండు చెక్కలు గావాలి..” అనుకొంటూ 

ఉపిరి గూడా పీల్చకుండా నిలబడ్డాడు. 

కాని దొంగ వసాడు వస్తాడు అనుకొంటే వశ సిగా ? రాలేదు “కొడుకు! 
జొగత్త పడ్డాడు” అనుకొన్నాడు బావా. లంగోటి దణ్ణెంమీద వేలాడ 
తున్నది. “బహుశా రేవు వస్తాడులే దొంగి” అనుకొన్నాడు. 

నెమ్మదిగా చలిమంట దగ్గ రకు వెళ్ళి కూర్చున్నాడు. దమ్ము కొట్టడం 

(పారంభించాడు. కొంచెంసేవుండి తల ఎత్తి చూచాడయ్యా! ఏమిటి 

చూచాడు? తన కళ్లను తనే నమ్మలేకపోయాడు. ఏమయింది * దండెం 

మీద వున్న లంగోటీ కాస్తా మాయమయిపోయింది. చావాకు భయం 

వేసింది. నీలకంఠుడే ఈ దొంగతనం చేయడం లేదు గదా 11” 

కథ వింటున్న వాళ్లు ఉచ బియ్యం తినడం మానివేసి కళ్లార్పకుండా 

వాలాభాయి వెవుకు చూస్తున్నారు. 
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““బహుశా నీలకంఠుడు బావాను పరీక్ష చేస్తున్నాడను కొంటా)” 

నన్నాడు వారిలో వొకడు.! 
శంకర్ కాసిమ్ ఇద్దరూ నవ్వారు. “దొంగ నీలకంఠుడు కాదు. 

పొడుగు చెవుల స్వామి. తెల్లవార్డు డొగరణ చేసిన తరువాత బహుశా 

బావాకు తెలిసివుంటుంగ దన్నారు. 

_మిగతా వాళ్లకు వాళ్లు మాటలు అర్థంగా లేదు. ! “ఎలుకమామ రా!” 
అన్నాడు గలా నవ్వుతూ. అందరూ ఫహ్క్మన నవ్వారు. “ఒహో! ఇది 

ఎలుక మహాత్మరమా “ వ నిలకంఠుడే దొంగ అనుకొనా వము. నరే బాగానే 

వున్నది. అయితే వాలాభాయి! ఇకముందు కథ ఏమిట్?” అని అడిగారు. 
, “ఇకముందు కథలొనే ఉంది మడా అంతా” అన న్నాడు వాలా. 

శంకర్ ఊం కొడుతున్నాడు. “బావా చూచాడు -- ఎలుక మామ 

బయటికి వచ్చాడు. 

ఒకటిగాదు. ఎలుక మామల గుంవు బయలుదెరింది. బావా ఎన్ని 

ఎలుకంల్నీ చంపుతాడు ? బావా ఆలోచనలో పడ్డాడు. రోజు ఒకొక; 

లంగోటీ. ఎవరు వానం చేస్తారు ? దానమడగడానికి వాకు గూడా 

సిగ్గనిపించింది. 

చివ౦కి గలా లాంటివాడు ఒక ఉపాయం చెవి ఎడు. “ఏమి చేస్తాము 

మహారాజా! మా యింట్లో పిల్లి పిల్లల్ని బెండి. ఒక పిల్లను తెచ్చు 
కోండి”? అన్నాడు. 

బావాజీ నంతోషంచాడు. గలజో బాగా నున్నదనుకొన్నాడు. పిల్లి 

పిల్లను తెచ్చాడు. అది ఎలుకల బారినుండి లంగ్ గోజ్రీని రక్ష చడం ఆరం 
వ. పిల్లి డిల్లి అంట వావాకు బాగా అభిమానం కలిగింది. దానితో 

రోజూ ఆడుకొనడం ఆరంభించాడు. పిల్లి పిల్ల కొరకై శెండిళ్లలో బిచ్చమడ 
గడం ఎక్కువ చేశాడు.” 

గలా ఊోచబియ్యం గుప్పెడు నోట్లో పోనుకొని “అయితే పిల్లి పిల్లకు 
ఊచ బియ్యం పెడుతున్నా డా బం అన్నాడు. 

క ఏమి పెడుతున్నాడో”” అన్నాడు శంకర్. 

““ఏమెనా గానీ బావాకీకి పిల్లి పిల్లమిద చాలా పేమ కలిగింది.” 

శంకర్ డో. కొట్టాడు. 

“కళ అ్రంశ్సే బావాజీకి పక జంజౌటం తగులుకొన్నదన్నమాట. ఇక పిల్లికి 

i 
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ఆహారం? మ్యావూ( మ్యావూ(! అనుకొంటూ .అది దేవాలయం చుట్టూ 

తిరగడం ఆరంభించింది, . 

బావాజీ ఆలోచనలో పడ్డాడు. మ్యావూ వ వా వూ అంటూనే -ఈ పిల్లి 

పిల్ల చస్తుందడెమో!! పీర్డ్ కుల్ల చిక్కిపోతున్నది. బావాజీ అందరినీ నలహో 

అడగడం [పారంభించాడు. 

నీ వంటి ఒక ఉపాయశాలి ఉపాయం చెప్పాడు. “బ్రావాశీ! ఒక 
ఆవును సంపాదించు. వాలు లేకబోతే పిల్లి పిల్ల చస్తుంది?” అ 

తమ్ముడూ! తరువాత ఆ జావా ఒక శ నంవాదించాడు. అది ఒక 

(బాహ్మణుడకి దానంలో లభించింది. న్ని ఆ (బాహ్మాణుదు కావాకు అంట 

గట్టాడు. సరే, బావాజీ అవును య డు.” 
“బాగా పెరిగింది జండాటల” అన్నాడం 2 బేజాత్. “ఇంకా వనుయింది ? 

ముందు చూడు” అని అన్నాడు శంకర్ గ 

వాలా తల నిముడకొంటూ “*ద్రావాకు వని సపె9ిగిపోయింద్. ఆహుకు 

మేత కావాల్సి ఒక కొడవలి తెచ్చాడు. రోజూ గడ్డికి వోవడం, కోనుకొని 
రావడం పారంభించాడు. రెండు నెలల్లో బావాజీ విసిగి వేనారాడు. పిల్లి 
చెల్లెలు వాలు తాగి కాగి బాగా లావెక్కంవ. అది వావాతో బాగా అడు 
కొంటున్నది. అయితే బావా మాతం ఎండి ౩ శల గావడం ఆరంభించాడు. 

ఆవును వదిలేద్దామం కే పాలుకేక పిల్ల చస్తుం * పిల్లి చబ్బందా అం 

ఎలుక మామలు లంగోటీ భరతం వడతాయి. ఏమి చేయూలి 9 

“బాగా తగులుకొన్నా డే బావా” అన్నాడు కాసిమ్. వాలా దీ రంగా 

నిట్రూర్చి కథ ముందుకు నడీపించాడు. 

““ఆలోచినూ ఆలోచిస్తూనే బావా ఇంకా నాలుగైదు రోజులు గడిపాడు. 

ఇట్లా వుండగా ఒక రోజు అడవిలో కట్టలు కొట్టడానికి బోతూ ఒక డెవడో 
దేవాలయం దగ్గరకు వచ్చాడు. పొగ తాగుతూ తాగుతూ అతడు 
వబావాజీతో మాటలు మొదలుబెట్టాడు. బావాజీ తన చాధను 

అతనితో నలవోచేశాడు. “రోజు రోజంతా అవు మేతతో నరిపోతున 

నీలకంకఠుడి సేవ చేయలేకపోతున్నా నిన్నాడు. నీలకంకఠుడిమీద మ. 
కుదరడం లేదన్నాడు. 

“అయితే ఒక పని చేయండి. దూరంగా ఆ కొండల్లో భిలులున్నారు. 

వారిలో ఒకరిని వనికి పెట్టుకోండి. అవును మేపడానికీ, మీ యిల్లు 
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వగైరాలు శుభం చేయడానికి గూడా ఉపయోగకరంగా వుంటుందని 
వారు నలహవో చెప్పారు. 

బావా సంతోషించాడు. సలహా బాగా వున్నదన్నాడు. నాలుగు రొ క్రైలు 
ఇంకా ఎక్కువ సంపాదించాలి. సంపాదిన్తాను. సౌకర్యంగా వుంటుం 

దన్నాడు. “ఆ మనిషిని నీవే కుడిరించుకౌని రా” అన న్నాడు. 
క'టైలు కొటీవాశు సరేనన్నాడు: 

తరువాత బావాకీ పని “జై సీతారాం?” అయింది. “ఆ ముండాకొడుకు 

నంసారంలో పడతాడా ఏమిటి 7” అన్నారు ఇద్దరు ముగ్గురు. 

“నిష రాలు వస్తుందా ఏమిటి??? అన్నాడు శంకర్. = 

6బావా కర్మం కాలింది” అన్నాడు బేవాత్. “కొంప ముణిగింది 

తమ్ముడూ !”” అన్నాడు నవ్వుతూ వాలా. ౩ 

“ఆ పోయిన కట్టలు కో స్టేవాడు : ఒక ఆడదాన్ని ముగురు పిల్లలున్న 

దాన్ని వెంట తీసుకొ చ్చాశు. ఒకి ఆమె ఎత్తుకొని వున్నది. ఇద్దరు ఆమె 

వెంట వెంట నడుస్తున్నారు. 3 
క క్రై లవాడు రెండు మణుగులు క ్రైలు తెచ్చాడు. “బావా! ఈమె 

చాలా వీవరాలు; ఈమె మొగుడు ఈ పిల్లల్ని వదలి కొద్ది నెలల కితం 

మరణించాడట. వీనది. తిండళె క మల మల మాడిపోకున్నది. మీరిచ్చే 

నాలుగు రొ ట్టెలకూ, ర కరమ ఆవు నంరక్షణ చేన్తుంధి” అన్నాడు, 

ఆ తరువాత ఆ కకైలు కొ్టేవాడు - ఆ స్త్రీని ఉ ధ్రైశించి 
“మహారాజు నీకేమీ కష్టం లేకుండా చేస్తాడు ; చెప్పిన పని చేసి మంచి 
శేరు తెచ్చుకో; నీకూ ని పిల్లలకూ ఏ లోవమూ వుండదు అని చెప్పి 
తాను వెళ్ళాడు. ఆమె అక్కడే వుండిపోయింది. 

“ఓహో నిజంగానే బావా వని జె సీతారాం అయింది”” అని అందరూ 

చప్పట్లు క్ కొట్టారు. అంతా పొట్ట చెక్కలయ్యే టట్లు నవ్వారు. “ముండాకొడుకు 

బావా పూర్తిగా గడబిడ చేసివుంటాడు”” అన్నారు. 

“అంతే అయింది తమ్ముడూ !”” వాలా కథ ముందుకు నడుపుతున్నాడు. 

““అనలే వనం, నారాయి వగైరాలు గూడా వుంకే ఏమవుతుంది ?”? 

మధ్యలో చాతుర్మాస్య నెలలు వచ్చాయి. ఎండిన చెట్లలో నుండి గూడా 

చిగురు బయలుదేరాయి. పాపం, ఆ శిష్యురాలు గుడిన్సీ గుడిశనూ ఒకటి 

- చేసి వెసింది.” 
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“అంతే గుడీని ఇల్లు చేసిందంటావు అన్నాడు శంకర్. వాలా 

కథను నమాప్తం చేసే [యత్నం (పారంభి-చాడు. “సరిగ్గా వద్ నెలలయ్యే 

టప్పటికి బావా కళ్ళు తెరువుడు వడ్డ పి. ఇంకొక నెల అయిన తరువాత 

గుడకి వెనకవున్న గుడిశలో వసిపిల్లవాడీ విడుపు పినవడింది. 
“ఓ భగవంతుడా! ఈ ఊబిలో దిగణడ్డొను. ఇక నన్ను ఏ నా తాత 

వచ్చి రక్షిస్తాడు! ఇక నంపాదన మొడలుబెట్టాలి. అందుకు ' నాగళ్ళు, 
గేదెలు, అవులు.. ఇంకా.. ఇంకా.” 

ఈ అలోచనలతో జావా మెదడు వేడెక్కిపోయింది. “ఈ జంజొట 
మంతా ఈ పొడు లంగోటీ వలన es అంటూనే కట్టుకున్న 

లంగోటీని కాసా వరున చింపి వార వేశాడు. 

“కొండ ల్లోకి, వరుగితి వుంటాడు చావా” అన్నాడు ఎవడో. వాలా 

నవ్వుతూ “అవును అంతే చేశాడు.” 

““సాథధువులు అంలే చేశారు మ. సంనారులు అట్లా చేయరు” అన్నాడు. 

“మనం రైతులం. నంసారులం. శ: ఓక, యఘం ముందు తప్ప ఇంకా 

ఎవరి ముందూ చెయ్యి జౌవ హ్? అన్నాడు గలా, 

66 స్త్రీ గతీ, ఆ pr గతీ ఏమయింది ౪ అన్నాడు బేచాత్. 

శంకర్ అందుకొన్నాడు. 6౯ ఇకలే పోదాం, న అంటా "చాడు. 

అతనితోగూడా ఏడెనిమిది మందీ లేచారు. తలగుడ్డ సర్దుకొన్నారు. గలా 
బయటికి వచ్చాడు. బయట మరిచెట్టు [కింద ఆడుకొంటున్న పిల్లల్ని 

చూచాడు. “అంతొ బావాలాగా వ్యవహరిస్తే ఈ |పవంచం అంతమై 

బోతుంది?” అన్నాడు. 

“ఆ బావా బహుశా ఏ (బాహృ్మణుడో, కోమటో అయివుంటాడు. ఇంకొక 

జౌతి వాడయితే అట్లా చేయడు. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ధైర్యంగా ఎదు 
ర్కొంటాడు” అన్నాడు గలా. 

వాలా ఆలోచనలో వడ్డాడు. మూడు నంవత తరాల కాలా ఆత నికి 

స్వప్న భంగం కలిగించాడు. పిల్ల వాణ్ణి వొకీలొ రూర్చో బెట్టు కొన్నాడు. 

“ఇది ప్రపంచం. మనం శైకులం. కష్టాలు ఎన్ని వచ్చినా ధైర్యంగా 
ఎదుర్కొంటాము అన్నాడు వాలా. “అవునా కాళా?”” అని (పశ్నిం 

చాడు. *హుటి అన్నాడు కాళా. కాళా *హు౧ొ నలువెపులా (పతి 

ధ్వనిస్తున్నది. 
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కాళాకు తన జీవితమంతా జ్ఞాపకానికి వచ్చింది. 

గలా మృదు న్వఫావం గలవాడు. వాలా యింటి పెంకుల్ని బాగు 

చేయించాడు. 

గలా ఒకసారి రెండు ఎద్దుల్ని పొలంలోకి తోలుకొనిపోయి దున్నడం 
ఆరంభిస్తే అవి బెదిరాయి. తన కొడుకు కోదర్, కూతురు రాజూ ఇద్దరూ 
ఎద్దుల కింద పడకుండా రక్షింగాడు.. , అన్ని దృశ్యాలూ కాళొకు - 
కళ్లకు కడుతున్నవి. తన నలభై సంవత్సరాల జీవితం అతని కళ్లముందు 
తాండవ మాడుతున్నది. 

తాను (పస్తుతం కూర్చునివున్న పొలం, గుడిశ అనేక సంవత్సరాల 
నుండి తానెరిగినవే. పక్కకున్న వటవృక్షం వెనకటి ఆ రోజులో పొవు 
భాగంగా వుండేది. _పస్తుతం బావి వున్నచోట పెద్ద గుంట వుండేది. నదీ 
తటంలో ఇపుడు నమతలంగా వున్న (వచేశం' ఆ రోజుల్లో ఎత్తువల్లాలుగా 
వుండేది. 

'మాటి మాటికీ అతని మనస్సు భూతకాలంలోకి వరుగెత్తుతున్నది. 
హుక్కా చేతిలోకి తీసుకొని దానిలో నిప్పు వేశాడు. ఆ హుక్కా ఆకృతి 
ఎంత మారింది !! అది ఎంత అందంగా తయారయింది !! కాని ఎందుకు ఆ 

అందం? ఇడి బదరీ హుక్కా. దాన్ని ఎత్తుకుంటే చేకులు నొప్పి పుడు 
తుంటవి. 

శక్తి తగ్గిపోయింది. ఇంటి మధ్య మంచంమీద వాలా మరణానన్నుడై 
పడివున్నాడు. బంధువులు ఇల్లంతా నిండివున్నారు. ఏడెనిమిది సంవత్స 

రాల కాలా బిక్కముఖంతో స్థంభం దగర నిలబడివున్నాడు. ! 

ఘడీయముందు స్పృహలేకుండా పడివున్న వాలా కళ్లుతరచి కదలి 
మంచినిళ్లు అడిగాడు. న్నిదలేచినట్టుగా నలువైపులా కలయజూచాడు. కాళా 
మీద దృష్టిపడింది. నిమిషం రెండు నిమిషాలు అతని దృష్టి అక్కడే నిల 
బడిపోయింది. పాతాళంలో నుండి ధ్వని వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతూ 
“పరమా ఏడి?” అన్నాడు. 
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వెనక తలదిండువెపు కూర్చున్న వరమా లేచి నిలబడ్డాడు. “అన్నా”? 

అంటూ వచ్చి మంచం వష్టెమీద కూర్చున్నాడు. 
“తమ్ముడూ! 15 వాలా కళ్ల వెంట కన్నీరు ధారలు కడుతున్నది. వాలా 

గొంతు నరిజేసుకొన్నాడు. 

“తమ్ముడూ! ఈ పసివాణ్ణీ, .. ఎవరికి అప్పగించను? పిల్లవాడి 
మామ గలా నాకంకే ముందే మరణించాడు. నీవు తప్పే ళా గా కెవ్వరూ 
లేరు”? అన్నాడు, 

' ఆ మాటలు విని కారా పెద్దగా ఏడ్చాడు. కాళా తలి కాళాను తన 
వొడిలో కూర్చొన బెట్టుకొన్నది. 

వరమా ఆలోచనలో పడ్డాడు. అన్నకు ఏమి జవాబు చెప్పగలడు? అన్నకు 

మాట యిద్దామని అతని హృదయం తొందర వడుతున్నవ్. ఎందుకొ సిగ్గ 

పడ్డాడు. తాను మాట ఇచ్చినా అది నిజమని ఎవరు నమ్ము తారు? అతని 

హృదయం విల విల లాడింది. కంఠంలో నుండి మాట నగ. రాలేదు, 
అతని కళ్లనుండి బొట బొట నీళు కారాయి. 

వాలా కాళాను దగరకు పిలుచుకొ న్నాడు. ఏడుస్తున్న కాళాను తన 
వొళ్ళోకి తీ నుకొన్నాడు. కన్నీళ్లు తుడుచుకొన్నాడు. కాళా కన్నీళ్లు కుడి 
చాడు. 

“నాన్నా! కాళా! నీ బాబాయిని “బాబాయి” అని ఒక్కసారి పిలువు. 

నాకు మనశ్శాంతి కలుగుతుంది?” అన్నాడు. 

“వరమాను “బాబాయి” అని పిలిచే అవకాశం కాఠాకు ఎప్పుడూ కలగనే 

లేదు. పరమా మాట ఇంట్లో సాగదు. మాలి వరమా మాటను సాగ 
నివ్వదు. వరమా ఆలోచిస్తూనే వున్నాడు. 

“నాన్నా! “బాబాయి” అని ఒక్కసారి అను అన్నాడు మళ్లీ వాలా. 
తల్లి గూడా కాలౌకు నచ్చ జెప్పింది. 

ఎంతో నచ్చ జెప్పిన తరువాత కాలా నెమ్మదిగా ఆతి బలవంతంగా 

“బాబాయి”? అన్నాడు. 

వాలా హృదయం ఆనందంతో నిండిపోయింది. వాబాయి. . బాబాయి... 

అంటూనే వున్నాడు. వాలా మెడ వక్కకు వొరిగిపోయింది. ఆనందమూ 
సంతృప్తి అతని గడ్డంమీద వెల్లి విరుస్తున్నవి. 
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వాలా శవాన్ని కిందబెట్టారు. వరమా కళ్ల నుండి కన్నీరు ధారలు 
కడుతున్నది. 

కాని మాలికి మాతం అదంతా చూస్తుంటే విషం మింగుతున్నట్టని 
పించింది. నానాకు గూశా కష్టంగానే తోచింది. 

శంకర్, పరమా మొదలైన వారంతా దినవారాలు నకమంగా 
జరిపించారు. ఐదారు వందలమంది భోజనం చేశారు. అంతా సవ్యంగా 
జరిగి వోయింది. 

,కాని మాలి పరమాను “నీవు జామీనుండి దినవారాలకు డబ్బు 
యిప్పించావట, నీ పిల్లలకు చిప్ప చేతీకిస్తావా ?”” అని అడిగింది. 

“నేను జామినుండ లేమ. అయినా అగవనరవు విషయాలలో నీవు 

జోక్యం కలగజేశుకొంటున్నా” వన్నాడు వరమా. “*తోడబుట్టినవాడు 
చచ్చిపోతే నేను ఆ మ్మాతమైనా చేయవద్దా **” అన్నాడు. 

““అది మన కనవసరి” మన్నది మాలి. ఆ మాట విన్న వారంతా 
ఆశ్చర్య వడ్డారు. 

“ఇంటో కాల సర్పం-ఆశకాచు కూర్చుని వున్నది. ఏమి చేస్తాడు 
పరమా?” అని జనం అనుకొన్నారు. 



ధరితి _ విత్తనాలు 

ధోవతి కట్టుకొనడమైనా చేతగాని ఎనిమిదేళ్ళ వయస్సులోనే కాళాకు 
ఎద్దుల్ని మేవుకొచ్చే పని చేయవలసి వచ్చింది. తన తల్లి కారుస్తున్న 
కనీ ఇళ్ళను అతడు ఆర్థం చేసుకొన్నాడు. 

కాళాను వరమా తన వొడిలోకి తినుకొన్న మాట నిజమే. అయినా 

అతడు మాతం ఏమి చేయగలడు? దాదాపు వది నంవత్సరాలనుండి 
అతడు నాగలిమీద చెయ్యి వేసి ఎరగడు. పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు గావడం 
వలన అతడు పొలం వని చేయవలసిన అవనరం కలుగలేదు. వయన్సు 

మళ్లింది గనుక చిట చిటలాడే ఎండనూ, వాననూ నహించలేక పోయ 

వాడు. అయినా చేతనైన ఏ కొద్ది నహాయమన్నా కాళాకు చేద్రామం కే 
తాను యిలు వదలి వెళ్లవలసి వచ్చేటట్టున్నది. 

అయినా వరమా వటేలు రణభోశుడికి నచ్చజెప్పాడు. “కాళా నీ 
చిన్న తమ్ముడు, సొంత పెద తండి కొడుకు. వాళ్లి నీవు చూడకపోతే 
ఇంకెవ్వరు చూస్తారు ? (పపంచం ఏమనుకొంబుంది ? Er అన్నాడు, 

కాళా మీడ రణభోడుడికి ఏదో దయా భావం వంటిది లేకపోలేదు. 
కాని తల్లి తండి కొడుకుల మాటను చలామణీ కానివ్వదు. ఆమె 
అనుమతి "లేనిదే వాళ్ళు నీళ్ళ తాగటానికి గూడా వీలులేదు. అట్టి స్థితిలో 
కాళాను ఎవరాదరిస్తారు ? 
న స్పష్టంగా చెప్పివేసింది. “కాళాగాడికి ఎవ్వరు సహాయం 

సినా నేను బావిలో దూకుతాను. వాడికి సహాయం చేసిన వాళ్ళు నాకు 
ae గాదు. ఈ ఆస్తి అంతా ఎవరికో తెలుసా ? “ఓ రెయి పెద్దవాడా ! 

విను. నీ బిచ్చమెక్తుకొనే. తం|డికి, చిరిగిన మాసికలంతవి రెండు చెక్కల 
పొలముండేది. ఈ యిలు గూడా నేను బాగు చేయించిందే. నా తండి 
సంపాదనలోనుండి ఈ "వని జరిగింది. నేను చెప్పిన [వకారం మీరు వ్యవ 
హరించకపోతే కట్టుకొన్న గుడ్డలు గూడా మీ చేశ విడిపిస్తాను”” అన్నది. 

మాలి ఇంకొక రకంగా గూడా ఆలోచించింది. వాలా కుటుంబానికి 
సహాయం చేస్తే తానే చేయాలి. వరమా పేలుతో ఒకనారి తన అభ్మిపాయ 
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మాటో చెప్పింది. “మన వల్ల సహాయం కావలెనంపే రూపా మనం 

చెప్పినట్టు వినాలి. మన యింట్లో దాసీ పని చేయాలి. ఇల్లు ఊోడ్చాలి, నీళ్ళు 
ము 

డాలి. అమ్రడే మున సహాయం” అన్నది. 

ఎ౧నాట్ కనా తన పటుదల నెగ్గిత్రీరుతోరిదని మాలి విన్వానం. అందుకె 

అవమాఫభయానం కొరకు ఎదురు చూడశడ మారొంభిందింది. ఆఅహోతమానం (| 

కొద్దీ అమె బుగ్గలమీద చిరునన్వు తాండవమాడడం౦ 

“రూపా తనకు దాగీగా వుండక ఏమి చేస్తుంది? చచ్చినట్టు నోరు 
మూసుకొని పడివుండక కొడుకును జనవ తిక , వాయినుందా ? ముంగిలిలో ౬ | be 

లు తనం లేకుండా పేలు అధికారాలు 
ల దై ఇ ఆర్ట్ 

చలారయినొడట. ఈ కాఠొగాడు ye చలాయినొడి చూస్తాను. అందుకే 

దులు కాసేవాడు పటేలు తనం 2 ఫ్ UE t 
ల 

(5 ఓ సై! 
(Ee) 
వ 0 న్ని (7 అ ౦ £2 11 ర్ల 

మానికి ఎవరి సహాయం లేకపోంు నా లోకంలో ఎవరి పనులూ ఆగ 

మాలి వమనుకొంటున్నా - కాళా పొలంలోకి ఎరువు చేరనేచేరింది. 

ఇంట్కి క్పెలు చేరాయి. ఇల్లు శాంతంగా వున్నడి. ఇంట్లో వాళ్లు సం 

త్నొప్తిగా ఉన్నారు. కాళాకు అత్తవారు నహాయం చేస్తున్నారు. శంకర్, 
కాసమ్ మావ్వీ తాత అంతా చచ్చి ఇంటి పెంకులు నలిదేశారు. 

ఒక:*.నారి రూబోవచ్చు మాలీ కాళ్టయిద వడీతే సరిపోతుందని రూపొతో 
జే 

(ఆ 

చెప SO వ న్నాడు మవదమయమా రలు. కాని అల తనికి సా (౮ క్ గం కలగ 

లేదు. అంతేగాక మాలి స్వభావం అతనికి తెలునును. మాలి మారుతుందని 

విశా సమెక్కడ . అట్ట సలహాకు లోకం మాత్రం హర్టిస్తుందా ? రూపాకు 

మావీనిడ విశాఃనం లేదు. ఒకసారి ఆమె మాలి తేలుకొండెవంటిదని 

> 

ఎన్నింటికైనా చోర్చుకోవచ్చును గాని ఎత్తి పొడుపు మాటల్ని విని 
వోర్పుకొనశం కష్టమని వా అంటూంటే మృత్యు శయ్యమీద వడీ 

వున్న ఫూలీ అవ్వ విని నంతోషించింది. “అవును, నీ మాటలు వాలా 

న్వభావానికి అనుగుణ్యంగా పను న్నవి అన్నది. 

వాలా వియ్యంకుడు (బతికి వుంటే కాళొకు ఎటువంటి కష్టాలూ వుండేవి 
స్త 

(3 
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కావు. కాని పకృతి ధర్మాన్ని ఎవరు క కాళా అత్త వున్నది 
గాని ఆమె అంత ఆరిందా పిర్ర వాడు. కోదర్ 

మేనమామ పెద్ద బలగం వున వాడే, కాని కోదర్ యిల్లు నరిదిద్ద డాని కే 
ఆతనికి సమయం నరి Be నో ంశ మేమంటే కాళొకు కింద 

= 
(ప 

గ్గ ట్ర ge ల ౮ £9 5 

ట్ పెన అకాశం తవ, ఇంకా ఏబు నహాయం లెదు, 

జాత మానం రానే క వరాలు వారంభమైనవి. కైతులు నాగళ్లు 
బయటికీ తీశారు, అంతా బాలాలకు బయలుదేరుతున్నారు. ఎద్దుల మెల్లల్లో 
గంటు గణ గణ ణలాశుతున్న ప. 

కాఠళా ఎద్దులకు నీళ్టుబట్ట్ ముల్లు గర తీసుకొని అటు ఇటు వాకు 

తరుగుకున్నాడు. బాలంబొయు నాగ దున్నవళనన అతని అభ్మిపాయం. 
ఊళ్లో అతని వయస్సులో వున్న ఓల౬ఐ౦తా ఆడుకొంటున్నాకు, 

““అమ్మా! నాగలి ఎమ ల ను మ అగు అడీగాడు కాఠథా 

“నను నాగలి దున్నితే నాన్న నవాడు గదా!! నేను దున్నగలను” 
అన్నాడు కాశా. 

కాళాకు నాగలి దున్న వలెనని వుబలాటంగా వున" ది. 

భావించి తాను కచ్చ Diggs అ తాను విక నా 

నాగలి దున్నడమెక్రా ? ఏమి చేయాలి * ఆలోచినున- ది. 
కాలా తొందర బకుతునాా డు, తల్లిమీద గూడా కాళాకు కోవంగా 

వున్నది. ఆమె వెళ్ళమన నన 

కాళా వయస్సు నాగలి ర్ తగింది కాదని రూపాకు తెలుసు. 

నాగలి బరువు సమానంగా వుండేటట్లు చూడడం, ఎద్దుల్ని సరిఅయిన 
మార్గంలో ౫ నడిపించడం, నాగలి చాలు చక్కగా ఆన్న గా వుండేటట్లు 

చూడడం, ఇవన్ని చూ డడం పసివాడు కాఠా చేయగలడా ? 

తన గాజుల పగలగాణిననాడు ఆమెకెంత దుఃఖం కలిగిందో -ఈ 

నాడు తన వాకిట్లో ఎద్దులు నిలబడీవుంకీ ఆఅమెకంత దుఃఖం కలిగింది. 

గ్రామంలో ఎవరింట్లో చూసినా ఉత్సాహ రా డొల్లాసం వెల్లి 

విరుస్తున్నవి. విత్తనాల బుఖైల లతో కొంతమంది జబాలానికి బయలుదేరారు. 

కొంతమంది హుక్కాలు తినుకొని పోతున్నారు. కొంతమంది పిల్లలు 
పిడకలు కాల్సి- ఆ పడ కల్ని వీసుకొనిపోతు న్నారు. 

ల ల 
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అదే సమయంలో మాలి తన ఇంటిముందు అరుగుమీద కూర్చుని 
పనులు పురమాయిస్తున్నది. “ఓ నాధా పెళ్ళామా! నీళ్ళు తీనుకొని పొలం 
వెళ్ళు. ఒక్క కడవ నీళ్ళు నలుగురికి సరిపోవు వెళ్ళు” అన్నది. రణ 
ఛోఢుని భార్యను పిలిచింది. “నీ చేమి చేన్తున్నావే? త ప్పేలలో ఎంత 
హల్వా వున్నదో చూడు. రెండు జాములకల్లా భోజనం తయారు గావాలి, 
అన్నంతో హల్వా కలుపు. కొన్ని పెద్ద రొష్టెలు గూడా అందులో చేర్చు” 
అన్నది. 

ఈ మాటలు విన్న కాళా తల్లి ఇంబిబయట అడుగు బెట్టవానికే భయ 

పది. నాగలి బయటికితిసి తానే వెళ్లి దున్ని ఆే వమవుకుంది ? శాన్తాలు 

వసే ప లేదో గాని తాను నాగలి దున్నటం నంఘం వ వెపుక్ కామ, 

ఏ ఆడదీ ఇంతవరకు నాగలి డున్నినట్టు తాను గూడా విని వుండలేదు. 
ఆమెకేమి తోచడం లేదు. 

తన భర్త అన్న మాటలు ఆమెకు మాటిమాటికీ క్షాపకఐె బస్తున్న వి, 

“పదికోసుల దూరం దూరంగాదు. కాని అదునుకు విశ్రోనాలు పడ ల. ణోతే 

పంటలకు కలిగే దూరం దూరం” అనేవాడు. 

కాసిమ్్ శంకర్ వగైరాలు ““రూవా పిన్నీ! విచారించకు. మా వని 

పూర్తికాగానే మేము వచ్చి నీవని చూస్తా” మని హామీ యిచ్చారు. కాని 
వాళ్ల వని పూర్తి గావాలి గదా? దానికి కొంత ఆలస్యమవుతుంది గదా? 

ఆషాడ మానంలో ఎద్దులు ఇంటి ఎదుట వని లేకుండా కట్టి వేయబడీవుంఆటే 

ఆ యింటి ఆదృష్టం దురొదృష్షమే నన్న ఇంకొక మాట రూవాకు జ్ఞాపక 

యొచ్చింది. 

రూపాకు ఏమీ తోచడం లేదు, కళ్ల వెంట నీళ్లు కారుతున్నవి 
ఇంటిపనులు ఏమైనా చూదుకొందామనుకొన. ది. కాని ఆ రోజు ఆమెకు 

ఇంట్లో ఏ పప పనివున్న ట్ర కనిపించలేదు. పిండి న 

గోధుమలు ఎప్పుడో తయారుచేయించి పెట్టింది. కాళాకు గోధు బాలా 

రెండు నిమిషాలలో తయారయిపోయి.ది. ఏమీ తోచక ఇల్లు ల 

వస. ఊడ్చినచో పే ఊోడున్తూ వసారా దగ్గరికి చేరింది. 
మాలి యింట్లో ee జరుగుతున్నదో చూడవలెనని" ఆమెకు బుద్ధి వుట్టింది. 

నలుగురైదుగురు స. మాలికి దగ్గరగా కూర్చొనివున్నారు. పరమా 
పేలు నెయ్యి తూకం వే వేస్తున్నాడు. ఎర వినవద్దని అనుకొన్నా మాలి 
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మాలి అంటున్న మాటలు ఆమె చెవిలో sls ఆ మాటలు చెవుల 

రోం|ధాలలో నుండి (ప వేశించి ఆమె హృదయాన్ని భేదించాయి. 

ఆడవాళ్లను ఉద్దేశించినట్టుగా మాటాడుతూ మాలి రూపా వినేటట్టుగా' 
ఎత్తిపొడుపు మాటలు (పారంభించింది. “తినుకొనిపోండి. కావలసినన్ని 
విత్తనాలు గింజలు కీనుకొనిపోండి. సమయంలో నాటితేనే విత్తనాలు 

పండుతాయి. ఇంట్లో వూరికే కూర్చుం కే మట్టి వండుతాయా ౪) అన్నది. 

అంతలో ఆగ “ఏమే రూపా! ఎద్దుల్ని వాకిట్లో కట్టివెసుకొని కూర్చున్నా 

వేమీటి ? గు[రాలు క కట్టివేస్తారని [బాహా ,ణుడు చెప్పాడుగదా !” అంటూ 

పక పక నవ్వింది. ఆమెతోబాటు మిగతా ఆడవాళ్ళుగూడా నగ్వారు. 
అంతతో వదలకుండా - “నేను మా యింటినుండి డబ్బుతెచ్చాను. మీరంతా 

చెమటోర్చి నంపాదించేవారు గదా! ఆషాఢమానంలో చేతులు కట్టుకొని 

కూర్చున్నా వేమిటి 223 అన్నది 

రూపా కాళ్ళు ఇక కో గలేదు. ఆమె తన వీవును వెనకకు 

తిప్పింది. ఆమె ముఖంమీది రేఖల్లో యౌవనం పాదుర్భవించినట్టయింది. 

ఆమె కళ్లల్లో ఆత్మాభిమానం, ఆత్మ గారవభావం 'పెళ్టుబికినట్టయింది. 

ఎద్దులకు మేత వేన్తున్న కాళాను ఉద్దేశించి - “కాలా ! ఎద్దుల తాళ్ళువిప్పు. 

నాగలి బయటికి తీస్తున్నాను. నాగలి ఎద్దులమెడకు కట్టు” అన్నది. 
కాళా తల్టీ వైపు చూస్తూ అలాగే నిలబడ్డాడు. 

రూపా నాగలి బయటకు తిసింది. కాళొకు చాలా ఆనందం కలిగింది. 

ఎద్దుల తాళ్ళు విప్పాడు. తలి నాగలి ఎద్దుల మెడమీద బెట్టి వచ్తెడ్లు 

వీగించి తాడు కాళౌొ చేతికిచ్చింది. “మ గ్రిచెప్టు పొలంలోకి వద. “విక్రనాలు 

_ తెస్తున్నానిిన్నది. 

మాలి నాగలి వెంట నడుస్తున్న కాళాను చూచింది. బలిచ్యకవర్తి 

వెనక నడుస్తున్న వామనమూర్తి జ్ఞాపకానికి వచ్చాడు. వెనక విత్తనాల 

బుట్టతో రూపా కన్పించింది. ఆమెకు నవ్వు వచ్చింది. కోపం గూడా 

వచ్చింది. *నాశనపు మనిషి. అసలే పుట్టెడు అప్పుల్లో ఉన్నది. 
విత్తనాల పేరుతో తిండీ గింజలు పాడుచేసుకొంటున్నది”” అన్నది. 

మిగిలిన ఆడవాళ్ళ మంచి రోజులు చెడు రోజుల్ని గురించి మాటాడు 

కొనడం ఆరంభించారు... వాలాభాయి యింటి స్థితి ఎంతగా మారిపోయింది ! 

అంతా రోజుల మవోత్మ్యం అనుకొన్నారు. 
5 
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నాధా భార్య పొలంనుండి ఇంటికి తిరగి వచ్చింది. “ఆ హాహా! మన 
కుటుంబం అసలు స్థీకి బయటకు రాబోతు రది |! అన్నది. 

కోడలి హన వినగానే మాలికి చాలా కోవం వచ్చింది. తిరస్కార 
పూర్వకంగా ఇకా హను లం. నోము మూసుకో అన్నది. కాళా మీద 
ఆమెకు దయ కలిగిందో ఏమో తెలియదు. 

“మీ అక్కు కచ్చగట్టి నాగలి Ss పొలానికి బయలుదేరింది. 
ఈ సంవత కం పంటలు పండ్న ఫ్రై అన 

“*కార్టా కల్లి నాగలి దున్నుతుందా ఫం జ్ర శర్యవడింది ఇంకొకామె. 
మాలి ఇంట్లోకి పోయి పరమా వకేబును చూచి వక వక నవ్వింది. “మీ 
అన్న గారింటో భవాయీ నాట్టం వ అన్నద. 
మా వపేక్ చిరావ వడ్డాకు. “మీ ఆశశొతి వ్యవహోరమే అంత. 

ఎపుడు ఎమి చేస్తారో భగ వరకునికి గూడా తెలియను. ఆ కాళా తలి ఏడు 
తరాల వంశగౌరనం మట్టిలో కలవబోకున ది. రామ రామ Fw 

కంటే అశవఏకాతి స్త్రీ చాలా నయంి? ౨ 

మాలి ఆనందాఖకి అంతులేకుండా వున్నది. కాళికలాగా రూపాను 
తట్టడం ఆరంభి.చింది. తమ కుటుంబానికి రూవా వేరు పురుగు అన్నది. 

గ),ది ఒకామె. 
కు 

డ్ 

ఏమైకా మారీ (వవర్తన పర్హాకు గూశా నచ్చలేదు, కాని తానేమి 
చేయగలడు ? ఊరంతా ఇడీకిబోకున్నది. 

జనం కాళా వాలం చుట్టూ గుమిగూడారు. (గామ గౌరవం మట్టిపాలు 
కాబోతున్నది. “ఆడది నాగలి దున్మితే వాలాలు పుడుతాయా ? ఎమిటి 
5 అఘాయిత్యం?” అంటున్నారు కొదరు. 

కాసిమ్, శంకర్ వగైె రాలు “రూవా పిన్ని నాగలిమిద చెయ్యి వే 

లేదు. కాళా నాగలి దున్నుతున్నాడు. ఆమె నహాయం చేస్తున్నది, దో 
తే బృమున్నది 2?” అని రూపాను న మర్జించారు. 

ఆ భం క చూచి కాఠథొ “ఎడ వడం [పపారంభించాడు. రూపా 
మాతం ఎవరేమన్నా లెఖ చెయ్యలేదు థెవ్యంగా నిలబడిపోయింది. 

“అయితే మీరనేదేమిలీ ? ఇంట్లో ప కరం ఆకలితో మలమల మాడి 
చానాలా 1 పరిశ్రమ చేయగూడవా? నికానికి వరాధీనంగా [బతకశమే 

తప్పు. మీకంత కష్టంగా తోస్తే మిరంతా ఇళ్ళాకువోయి మీ భార్య ;ల్ని 
ఇతర దాసీలుగా పనిచేసి [బతకమని చెప్పం” అన్నది. 
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ఏడున్తూ తనవంక చూస్తున్న కాళాను చూచి- “తోలు ఎన్హుల్ని”” 

అన్నది. జనమంతా ఆమె వంక అలా చూన్తూనే వున్నారు. 

ఇద్దరు ముగ్గురు - “ఓ ముసలి డానా! ని మూలంగా ఈ నంవ 

త్సరం వర్ణాలు లేక పంటలు పండకపోతే నిన్ను సామాన్యంగా 

వదలం?” అన్నాడు. 
వరమా వేల్ వగైరాలు హక మాబ్లాడుకూనే వున్నారు. కాని మధ్య 

లోనే కాసిమ్ అందుకొన్నాడు - “పిన్ని! నివన్నమాట నిజం. వర్మిశమ 

చేయడంలో తప్పేమీ లేదు!!”” అన్నాడు. 

“వరిశమ చేయడంలో తప్పేమున్నదడి?”” అనేమాట (గామమంతా 
వ్యాపించింది. ఎవరినోటివెంట విన్నా ఇదేమాట వినిపించడం ఆరంభించింది. 

రెండు జాముల నమయంలో అన్నం శెచ్చిన ఆడవాళ్లనందరిని వారి 

వారి భర్తలు పరిశమ చేయమని పోత్సాహించారు. 

ఆ రోజు సాయంతం ఏడెనిమివమంది స్త్రీలు రూపా యింటిముందు 

చేరారు. అంతా రూపాను ఒక్కటే _పశ్న అడుగుకున్నారు. “రూపా 

పిన్ని! నీకంత సాహసం ఎట్లా కలిగింది?” అని (ప్రశ్నించారు. 

“సాహసమేమి లేదు. వాలాభాయి ఆత్మ నాకీ శక్తిని వసాదించింది”ని 
రూపా అన్నది. ఎత్తిపొడుపు మాటలు వినడంకం సే ఆత్మగౌరవంతో 
(బతకడం మంచిదని అన్నది. 

అదంతా విన్న మాలి నీళ్లనుండి బయటపడ్డ చేవలాగా గిల గిల 

లాడింది. నెమ్మదిగా ఇక ఈ సంవత్సరం వర్షాలు కురవవని [పచారం. 

పారంభిచింది. ఆ విషయం వూరు వూరంతా దాటించింది. మాలి 

(యత్నం ఫలించింది. (గామమంతా అదేమాట [వచారంలోకి వచ్చింది. 

[పక్కనున్న (గామాలకు గూడా ఈ విషయం వ్యాపించింది. 

పరమా వపేలుతోబాటు [గామంలోని వారంతా ఆలోచనలో వడారు. 

శంకర్, వేచాత్ వగైరాలు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. రూపాను పొలంలో 
పడుకో బెట్టి ఆమెమీద నుండి నాగలి గట్టిన ఎద్దుల్ని నడిపించాలి. 
(పకకి కోపాన్ని శాంతింపజేయడానికీ, దేశంలో కరువు ఏర్పడకుండా 

చేయడానికీ ఇదొక్కకే వుపాయమని వారి అభ్మిపాయం. అంతేకాకుండా 

ఈ పని తొందరగా చేయాలని గూడ వారు నిర్లయించుకొన్నారు. వరం 

కురవలేదు. ఇంకా రెండు మూడు రోజులవరకు వర్షం కురవకవపోతే 
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పంటలు పొడైపోతాయి. అంతా బాగానేవున్నది. కాని ఈ విషయం 

రూవాతో వెళ్లి చెప్పే వారెవ్వరు ! ? 
నీవంటే నీవని ఒకరు ఇంకొకరి నెక్తిమీద బాధ్యతలు నెడుకున్నారు. 

పరమా పేలు యింటిముందు గుమిగూడిన [గామ పెద్దలు ఆలోచన 
చేన్తూనే వున్నారు. 

తన యింటిముందు నిలబడిన రూపా ఈ ae వింటూనే వున్నది. 
భగవంతుణ్ణి ఆమె |పార్ట్థిస్తున్నది. “భగవంతుడా! నీవు నావంటి వారికే 
దుఃఖాన్ని 'కూరుస్తున్నావు. సహాయం చేసే బంధువు లెవ్వరూ నాకు లేరు. 

న్రీ మిద విశ్వానం బెట్టుకొనివుంటే నీవు గూడా నాకు వ్యతిరేకంగానే వ్యవహ 
రిస్తున్నావు. నాకీ" “కష్టం ఎందుకు కలగ జేస్తున్నావు నాము! అని 

విలవిలలాడింది. చనిపోయిన భర్తనుద్దేశించి - “నివు సుఖంగా వెళ్ళి 

పోయావు. మాకీ కష్టాలు కల్సించావు ఈ బాధలన్నీ నీ ఇవు వదిలించు 

కొన్నావు. [గామమంకా వీ ఏ స్థితిలో వున్నడో చూడు. ఆ భగవంతునికి 
మా యీ కష్టాలు నివేదించు” అని మొర బెట్టుకొన్నది. 

కాని ఆమె అ౦త రాత్మ మాటిమాటికీ - “రూపా! నీవేమి తప ప్పుపని 

చేయడం లేదు. నీ కారణంగా వర్షం కురువలేదనడ౦ నిజం గాదు. ఎవరు 

ఏమైనానరే, నీవు [ప్రాయశ్చిత్తం చేనుకొనవలసిన అవనరంలేదిని 

ఉద్బోధిస్తున్నది. 

రూపా దృఢనిశ్చయం చేసుకొన్నది. తనతో ఎవరు చెప్పడానికి 
వస్తారో చూద్దామని నిలబడ్డది. 

" వకేలూ! అమె నీ వదిన. నీవు వెళ్ళి చెప్పు. (గామం మేలుకొరకై 
ఆమెను పొలంలోకి పిలుచుకొనిరా... శంకర్ రూపా పిన్ని నీమాట 
వింటుంది. నివుపోయి చెప్పు. .. కాసిమ్ ! నీవు [పయత్నించు. వ 

కాసిమ్ అందరికీ ఎదురు తిరిగాడు. “ఈ గామంలోనే కాదు మొత్తం 
దేశంలో కరువు ఏర్పడ్డా నేను మాత్రం రూపా పిన్నిని పిలవను” అన్నాడు. 
“అసలు aes చేస్తు న్నవని తప్పు అన్నాడు. 

పది పదిహేను నిమిషాలు ఎవ్వరికీ ఏమి చేయడానికీ తోచలేదు. 

రూపాను కలుసుకొని మాటాడే వాడెవడు? ఎవడికంత సాహసమున్నది ? 
[ప్రాయశ్చిత్తం బిరగకపోతే గామమంతా ఆకలితో మాడవలసిన పరిస్థితి 
వీర్పడుకుందేమో !! ఎవ్వరికీ ఏమీ తోచడం లేదు. 
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ఇంతలో పక్కనున్న మాలి నవ్వుకుంటూ మొదలు బెట్టింది. “*నాశనపు 
వాళ్ళల్లారా! మీరంతా అృవయోజకులుగా కనబడుతున్నారు. ఇది 
గామానికంతకూ చెందిన సమన్యి? అన్నది. పక్కకు చూచింది. ఇంటి 

ముందు దడ రూపా కనిపించింది. కంఠం పెద్దది చేసింది. 

ఇంతలో రూపా “మీ రవ్వ ౧రూ పిలవకుండా నేనే వస్తున్నాను. పదండి 

పోదాం. ఒకరి పాపం వలన మీరందరూ జాధవడవలసిన అవనరంలేదు. 
ఇ అసలు అటువంటి స్థితి ఎందుకు కలగాలి?” అన్నది. అ మాటలు అంటుంటే 

జ రూవా కళ్లల్లో పదో వచ్మికమైన (వకాశం తాండవ మాడుతున్నది. ఆమె 

ముఖంమీద గాంఏఎర్యం చెల్లి విరుస్తున్నది. ఆమె ఇంటి బయటికి వచ్చి వేవ 
చెట్టు కించ ప దగ్గరగా నివబ వ కాసిమ్ను పిలిచి- తన 
కంఠంలో నుండీ అ యత్నంగానే బయటకు వస్తున్న ఎడుసును నవ్వుగా 

మార్చడానికి ంచేన్తూ “తమ్ముడూ ! కాసిమ్ ! నాకెవ్వరూలేరు. , 
కాళాను ని చేతులో పెడుకున్నాను. er బాధ్యతంతా నీదె.. ఎద్దులు 

నా మవ గుండా వెళ్ళినప్పుడు నా గతి ఏమవుకుందో ఏమి చెప్పగలను $” 
అంటూ వాక్యం పూర్తిగాకుండానే గుడ్డ నీళ్ళు గుడ్డలో కుక్కుకొని పొలం 

వైపుకు బయలుదేరింది. 
కాసిమ్ శూన్యంగా ఆమెవంక చూస్తూ నిలబడివున్నాడు. మంచాల 

మీద కూర్చొనివున్నవారంతా కాగికపు నొమ్మలెనారు. "భయ్యభాంక్షులు 

గూడా అయినారు.. “ఏమో చి్నితం౦గా వున్నది” అని అంటున్నారు. 

రూపా మాతం నిశ్చయం చేనుకొన్నది. (గ్రామం కొరకై తానీ పరీక్ష 
ఎదుర్కొనవలసిందే తప్పదు. వక్షం కురిసినా కురవకపోయినా కనక 

పరీక్ష తప్పదనుకొన్నది. 

ఆమె వల్లెక్రి పరుషంగా ఎవరినీ ఏమీ అనకపోయినా ఆమె శౌవం 
తగులుతుందేమోనని [గామన్తులంతా హడలిపోతున్నారు. రూపొను 

వారిస్తే - వర్షం కురవడేమో!! ఏమీ నిశ్చయం చేసుకోలేక పోతున్నారు. 
కాసిమ్ - “ఆమె పొలంలోకి పోతూవుంటపే మీరంతా కూర్చొనే వున్నా 

శేమిటి? లేవరా?” అన్నాడు. 
“లేస్తున్నాము. లేన్తున్నాము” అంటూ అందరూ లేచారు. 

అందరూ రూపా వెంట బయలుదేరారు. బయలుదేరిన వారందరికి 
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మాలి సదుపదేశం చేయడం (పారంభించింది. “వర్షం కురువవలెనంటే - 

మన [గామానికి ఏ ఆపదా లేకుండా వుండవళనంపే మరదలికి [పాయశ్చిత్తం 
జరగక తవ్పదు. ఏదో లాంఛనంగా గాక భగవంతుని దయ కలిగేటట్టు- 

వర్షదేవత అను[గహించేటట్లుగా [పాయశ్చిత్త కాండ జరిపించండి” అన్నది. 
అయితే ఎవ్వరూ ఆమె మాటల్ని విన్నట్టుగాగూడా లేదుః వాహ దృష, 

ఆలోచన అంతా భయంకరమైన దుస్వవ్నంగా వరిణమించబోతున్న 
భవిష్యత్తు వెపుకు అక ర్షించబడివున్నది. 

ఇంటినుండి బయలుదేరిన రూపా బాలాల మధ్యకు చేరుకొన్నది. 

మరిచెట్టు పొలంలో నిలబడ్డది. ఆమె వెంట జనమంతా పొలంలోకి 

చేరుకొన్నారు. 

ఎవ్వరూ ఏమీ మాట్లాడడం లేదు. 
లేదు. అందరి మౌనాన్ని భంగం చే 

తోలుకొనిరండి ఎద్దుల్ని”” అన్నాడు. 
నలుగురైదుగురు ఎదులకొరక౭ వరుగత్తారు. వదిమంది స్థలం నిర్హ 

యించడానికి అటు యిటు తిరుగుతున్నారు. మృరిచెట్టు కింద జనం బాగా 

“పెరిగారు. కొంతమంది ఎతైన స్థలంలో నిలబడి దృశా 

నూర్యుడు గూడా ఆ తమాషా చూడడానికి వళశ్ళ్చీచు దిక 

మీది కెక్కాడు: 
కొంతమంది రూవా వైపుకు చూస్తుంటే కొంతనుంది ఎడ్డుల రాకకై 

వంరికీ స్కా (౮, 
ల అ 

యి 
- డా 

నూ బెచాత “తె 

ఎదురుచూస్తున్నారు. ఒక్క కాసిమ్ మాత్రం ఈశాన్య దిక్కుగా ఏదో 
నల్లటిమబ్బు వంటి ఆకారం ఆకాశంమీద వ్యాపించడం చూస్తున్నాడు. 
మనస్సులో ఖుదాను |వార్ణిస్తున్నాడు. “ఖుదా! (గామ గౌరవం కావొడు. 

అన్యాయం జరగబోతున్నది. జరగకుండా చూడు. వర్వర్ డిగార్ 1” 
లోలోవల ధ్యానం చేస్తున్నాడు. 

శంకర్, బేచాల్, రామాల దృష్టి గూడా ఈశాన్య దిక్కుగా ఆకర్షించింది. 
అది సామాన్య మెన మబ్బు అని వారనుకొన్నారు. 

కాని కాసిమ్కు మాతం మనస్సులో దృఢ మైన విశ్వానం ఏర్చడింది.. 

అతని విశ్వానం [వకారం అది వర్షవుమేఘం. పది నిమిషాలలో ముంచెత్తు 
తుంది అని అతని విశ్వానం. 



పరమా పటల కొడుకు నానా నాలుగెద్దుల్ని తోలుకొచాడు. 

కాసిమ్కు వొళ్ళు మండింది, 

కరో ది, వెదవ ఆంబోతుల్ని తోలుకొదా డు? అనుకొన్నాడు, ఆ ఎద్దుల్ని 

చూడగానే పరమావకేల్కు గూడా కోపం వచ్చింది- “ఒరేయి నాన్నా 

అని గదించాడు. 

“అమ్మ”? అ ఎడు నానా, 

ఇంతలో రణభోడుడు గూడా అక్కడ్క్ వచ్చాడు. మాట ఆగిపోయింది. 

రూవా తొందరవడుతున్నది. 

“మానవుని హృదయంమ్ద- వక్షస్టలంమీద మానవశక్తి మాతమే 
అడుగు పెటగలుగుతుండి, వశ్తుశ క్తిగాద*” ని కొంతమంది అంటున్నారు, 

అటు మేఘాలు కమ్ముకొస్తున్న వి. ఇటు ఎద్దులు తయారైనవి. అయితే 

ఆ ఎద్దుల అవసరం లకుండావోయింది. ఈశాన?దికు; 

STD Oa గర్భనంలాగా మేఘం గర్జించింది. 

రుదుసి జటలనుండి తుంపురులు (పారఠంభమైనవి. కొ 
భూమీ ఆకాశమూ రెండూ వకమైపోయినప్, అవి నిటతుంపురులు గావు, 

రూపా తాలూకు శాప స్ఫులింగాలు అని _పజలు భావించారు. ఆశ్చర్య 

చకితులైనారు. 

రూపా పిన్ని మహిమాన్వితురాలని జనం విశ్వసించారు. జనమంతా 

ఆమె వంకకు చూస్తున్నారు. కొంతమంది చేతులు జోడించి ఆమెకు 

నమస్మరిస్తున్నారు. 

హర్హాశ్రువులతో చిరునవ్వు నవ్వుతున్న రూపా పిన్ని దేవతా మూర్తిగా 

కనబడుతున్నది. 

శంకర్ అమెను క్షమార్చణ కోరాడు. తప్పు క్షమించమన్నాడు. 

రూపా చాలా విచారపడింది. అంతా భగవంతుని దయ అన్నది. 

తమాషా చూడడానికి వచ్చిన మాలి ముఖాన కత్తివేటుకు నెత్తురు 
చుక్కలేదు. 66 వెధవలు ఎద్దులు తోలుకొని రావడంలో ఆలన్యం౦ చేశారు. 

ఒక్క అరగంట ముందరగా పని ముగించివుంటే బాగుండేది. రూపా 

ముండ మదమణీగేది అన్నది. 

జనానికి ఈ ఘటనవలన ఆనందం, పశ్చాత్తాపం రెండూ కలిగాయి. 

రలు 
{3 {£2 sy c ab 
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ఆ రా(కి [గామంలోని స్త్రీలంకొ రూపా యింటిదగ్గ రే వున్నారు. 

రూపా పిన్నీ! నిజం చెవ్వు, నీవు ఏ దేవతవు 

నజల న్మేతాలతో రూపా మాట మధ్యలోనే అందుకొని జవాబు చెప్పింది. 

నిజిమడిగికే ఆ నమయంలో నాకు నా భర్త మాత్రమే ద్దాపకానికీ వచ్చాడని 

చెప్పింది. 

రూపా వాలాభాయిని న్మరించింది. అతడు భగవంతునితో చెప్పి 
మేఘాలను వంపీంచే ఏర్పాటు చేయించాడు, అని అంతా ఒక నిర్ణయానకి 

వచ్చారు. లేకపోళే సరిగ్గా ఆ సమయానిశే వర్షం రావడమేమిటి ? 
రెండో రోజున చుట్టుపట్ల [గామాలలో గూడా ఈ చార్త వ్యాపించింది. 

మేఘాలు అకస్మాత్తుగా కమ్ముకొన్నవనీ, అసలు మేఘాలు లేకుండానే వర్షం 

కురిసిందని, అటువంటి పనిని ఓక్క నరసీ మెహాతాయే చేశాడనీ రకరకాల 

వార్తలు వ్యాపించినని. రూపావంటి మహా తల్టులు ఉండబ ట్టు కలియుగం 
(a 

నడుస్తున్నదని జనులు తీర్మానం చేసివేశారు. 
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గందరగోళం 

నువ్వులు పొలంలో వెదజల్రినప్పుడు కాళా నాగలి దున్నాడు. శంకర్ 
ఎద్దులు కాళా ఎద్దులతో మారకం వేయబడ్డవి. నెమ్మది నెమ్మదిగా కాళా 
పొలం పని నేర్చుకొన్నాడు, 

తల్లి నెమ్మది నెమ్మడిగా నాగలి దున్నమని కాళాగు ఆదేశించింది. 

పొలంలో ఒక చెక్క దున్నడం వూర్తి అమిుందాకా తాను గూడా అతనె 

వెంట ఉన్నది. రెండో చెక్క (పారంభంకాగానే-ఇక వరవాలేవని నిశ్చ 
యించుకొని ఇంటికి బయలుదేరింది. ఎద్దులు నరిగ్గా ప వని నాక వోయన్నాా 

నాగలికి ఏదైనా యిబ్బంది కఠిగినా కోదరు దరరకుబోయి వాళ్ళో 

మనుష్యుల సహాయం అడగమన్నది. “ఈ లోపల నేను ఇల్లు శుభంచేసి 
నీళ్ళు తీసుకుని వస్తాను. కొరు సరిగ్గా వుండేటట్టు చూడి” మని చెప్పి 
వెళ్ళింది. 

అప్పటికే కాళా చేతులు బాగా తిరిగాయి. చాలు శృభంగా తిన్నగా 
ంటున్నది. కాన బాగా అలసిపోతున్నాడు. ఎండు కి వెంట తిర 

గడం చాలా కష్టమైనవని అని అందుకే జనం అంటుంటారు. 
అయితే అతని ఉత్సాహమేమ్ తగ్గలేదు. చివరి చివరకి ఒక్క చేత్తో 

నాగలి పట్టుకొనడం గూడా అతని చేకనయింది. 
జరపరగా తను వుండిపోవడం౦ం వలన కాళొకు సంతోషం కలిగింది. 

తల్లి వెళ్ళి పోయింది. నాగేటి చాలు ఒకవేళ వంకర టింకరగా వుండి 
పోయినా తనను అదలించే వాళ్ళు లేరు. ఉతాహంగా దున్నుతున్నాడు. 

ఒకొ్క్కక్కప్పుడు నాగలి అడ్డంగా తి౨గితే తాను ఎద్దులకు ఎదురుగా 
అడ్డంగా వచ్చేవాడు. ఒక్కొక క, పుడు ఎద్దుల మకురుత నానికి తాళలేక 
కింద పడి పోయేవాడు. తల్లి లేము గనుక శన తిప్పలు చూచే ల రా 
లేరు. అదే అతని సంతోషం. ఇక వొక్క రణఛోడ్ గార నానా వున్నాడు 

వాడు నవ్వినా ఏడ్చినా తనకేమీ బాధ లేదు. 
అటువంటి ఆలోచనలతోనే రెండో చెక్కు దున్నడం కూడా పూర్తి 

చేశాడు. మూడో చెక్క (పారంభించాడు. ఒకసారి తన పొలం వైపు 
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చూస్తే ఇంకొకసారి వూరివెవు చూచేవాడు. ఎద్దుల్ని బాగా అదలించే 

వాడు. వృప్ప వృ అంటూ అర గంటలో మూడో చెక్కా గూడా పూర్తి 
చేద్దామని వయత్నం ప్రారంభించాడు. 

ఇంకలో వూళ్ళో నుండి వస్తున్న ఇద్దరు పిల్లలు కనిపించారు. వాళ్ళను 
చూడగానే కాఠా హృదయం బరువెక్కి నథియింది. 

ఆ పిక్ఞలిధ్రరూ ఎవరో కారు. కోదర్, రాజులు. అన్నా చెల్లెళ్ళు. 

రాజు పూల వరికీణీ కట్టుకొని పూల గుడ్డ వోణీ వేనుకొని వున్నది. సిగ్గు 
దాచవలేనని గాకపోయినా సిరినంవడలు గల కుటుంబమనే విషయాన్ని 
బాటడానికి ఆమె దుస్తులు ఉపయోగిన్తున్నది. అమె తల మీద్ చుట్టుమిద 
చిన్న నీళ్ళ బిందె వున్నది. ఆ బిందెమివ బాలరవి నాట్యం చేస్తున్నాడు. 

[వెనక నడుస్తున్న రాజు కోదర్ను ఏవో (వశ్నాలు అడుగుతున్నది. 
కాళా తనను గురించి రాజు పవశ్నెస్తున్నదనుకొన్నాడు. ఆ చిన్న _(పియ 
తముని మనస్సులో క్షజీగిన భావమది. రాజు ఎర మెడ వున్న పక్షి 
లాగా ఒక్క నిమషం సారన వక్షుల్ని గురించి వశ్న అడిగితే ఇంకొక 

నిమిషంలో ఎగిరెగిరివడుకున్న కప్పల్ని గురించి |వశ్నే వేన్తున్నది. 
తనను గురించి రాజు [వశ్నలు వేన్తున్నదనే భావం కలగడం వలన 
అతనికి సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది. అయినా అతడు ఉత్సాహంగా పొలం 

దున్నుతూనే వున్నాడు. ఎద్దుల్ని అదుపులోకి తీనుకొని రాలేక తాను పడి 
పోతే రాజు నవ్వుతుందనే నందేవాం గూడా అతనికి కలిగింది. 'రాజు 
తనను చూచి నవ్వుతుందేమో!! అందువలన అతడు చాలా జొ।గత్త వడు 
తున్నాడు. 

నిజానికి మరి చెట్టు కిందికి వచ్చిన తరువాత గాని రాజుదృష్టి కాలా 

మీద వడలేదు. రాజు నవ్వింది. ఆ నవ్వు తాలూకు రేఖలు ఆ విల ముఖ 

మంతా వ్యాపించాయి. ముత్యాలవంటి ఆమె దంతాలు (వకాశ్స్తున్నాయి. 

ఆమె కోదర్ కాళాలవెపుకు చూడడం ఆరంభించింది. 

రాజు కంపే కోదర్ ఎక్కువ నంతోషంగా వున్నాడు. అతని దృష్టి 
అంతా కాళా మీదా అతని నాగలి మీదా శేందీకరించి వున్నది. *కాళా 
నన్ను గూడా దున్ననిస్తావా ౪ అన్నాడు. 

“ఈ పని కష్టం” అన్నాడు కాళా. కోదర్ నిరుత్సాహ పడ్డాడు. 66న్యగ్రే 

రా, నీకు నేర్పుతా” నన్నాడు కాళా. 
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కోదర్ పొలంలోకి అడుగు బెట్టక పూర్వమే కాళా ముఖంమీద వ్యాపించి 

వున్న చెమట బిందువుల్ని చూడడం వల్లనో లేక నాగలి దున్నడమనే అట 
ఆడవలెననే కుతూహలం తనలో కలగడం వల్దనో - తెలియదు- నీళ్లు 
తాగి? అన్నది రాడు. 

కాళా రాజు వంకకు చూచాడు. ఆమె తలసీది బిందెలోనుండీ నీళ్లు 

అొణీక కిందబడ్డది.. 

“నీవు మంచి నిళ్ళు తాగు. నేను దున్నుతా” నని కోదర్ గుడ్డ మడిచి 
కట్టుకొన్నాడు. 

రాజు “నిళ్ళుతాగు, తాగు” అని కాశాను తొందర జేయసౌగింది. 

నీళ్ళుతాగి తనకు గూడా ఆటలో చేర్చుకొంటాడని ఆమె అభ్మిపాయమయి 

వుంటుంది. | 

కాళొకు గూడ దాహమవుతున న్నది. రాజుతో మాట్లాడ వలెననే కోరిక 

గూడా అతణ్ణి ఉత్పాహపరచింది. కోదర్ చేతికి నాగలి అందించి రాజు 

తలమీదనుండి సీళ్లబిందె కిందికి దింపాడు. 
బాగా చాహమైనట్టున్నది. కాళా గట గట నీళ్ళు తాగుతున్నాడు. రాజు 

నీళ్ళు పోన్తున్నది. పొట్రబట్రిన దానికంటే కాళా దాదాపు రెండు రెట్లు 
నిళ్ళు ఎక్కువ తాగాడు. రాజు తాగు తాగు అని రెండు శేర్ల వీందెను 
వంచుతూ కాళాను బలవంతం చేసింది. 

“ఇక చాలు” అని బిందె రాజు నెత్తినబెట్టి కాళాపాలంలోకి వెళ్ళాడు. 
ఇంత నేలో అకస్మాత్తుగా నాగలి అడ్డ ౦ తిరిగింది. 

“అరే అరే! కోదర్ ! నాగలి వదులు. ఎద్ధుల్ని నిల బెట్టు” అంటూ 

కాళ్లా పరుగెత్తాడు] రాజు గూడా బిందె కింద బెట్టి నాగలి దగ్గరకు పరుగెత్తు 

కొన్ పోయింది. “నన్ను దున్న నీయవా ??”? అని కాఠాను బతి మిలాడింది 

“పని చెడ గొట్టటోకు కోదర్ ! నన్ను అమ్మ కోవ్పడుతుంది”” అని 

(బతిమిలాడాడు. 

“నన్నెందుకు కోప్పడుతుంది. రాజును కిడుతుంది. ళాజు పరికిణీని, 

చూచి అనలు ఎద్దులు బెడిరాయి”” అన్నాడు కోదర్. ఈ లోపల కాళా 

నాగలిని తిన్నగా చాలులోకి తెచ్చే పయత్నం చేనున్నాడు. 
కాఠా ోకోదర్ ! నాగలిని వదులు, ఎద్దుల్ని అదలించకు*” అని కేక 

వేశాడు. కోదర్ నాగలి మేడి పట్టుకొన్నాడు కాళాతాళ్ళు పట్టుకొనా _డు 
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ఎద్దులు దొంగ ఎక్తువేశాయి. తాడు తప్పించుకొని పరుగెక్తడం పారంఖిం 
చాయి. కాళా గూడా ఎద్దుల వెంట వరుగెక్తుతున్నాడు. కోదర్కు ఏమీ 

. తోచడం లేమ. రాజుకు అదంతా తమాషాగా వున్నది. చిన్న చిన్న 

చేతులతో చవృట్టుకొడుతున్నది. 

కొంచెం దూరంలో వక్క పొలంలో నిలబడివున్న నానాకు చాలా 

ఆనందంగా వున్నది 

“ఎద్దులు సాంక్రి కావులే” అని హేళన చేస్తున్నాడు. నాధా కాళొ 

వెవ్నకు పరుగెతాడు. 

[ఒరేయి తాడు వదులు. ఎన్టుల్ని వదులు. లేకపోతే ఎద్దుల కాళ్ళకు 
నాగలి కొరు గుచ్చు కొంటుంది” అని తాను ఎద్దుల వైపుకు వరుగెత్తాడు 

నాధా. కాళొ తల్లి గబగబా పరుగెక్తుకొని వసు స్తున్నది. నానా చూదాడు. 

నాగలిని వదిలించారు. ఎద్దులు చచ్చిపోయేవి. కొద్దిలో తప్పిపోయింది. 
కాళా చేతిలో తాడు ఆలాగే హరా. కాలా నిశ్చేమ్లడై చూస్తున్నాడు. 

కోదర్ నాగలి వైపుకు వరుగాత్తాడు. కాళా తల్లి ఈ లోవల రొవ్వుకుంటూ 
అక్కడికి చేరిండి 

[ ఓ ముగ్గురు పిల్లలూ ఒకరిమీద ఇంకొకరు నేరం చెప్పుతున్నారు. కాళా 
కోదర్ మీద తప్పు పెడిక, కోదర్ రాజుదే తప్పు అన్నాడు. రాజు వోణీ 

చూచి ఎద్దులు బెదరినవన్నాడు. రాజుకు ఆ మాటలేమి అర్థంగాలేదు. 

“నన్ను దున్న నీయలేదుగా, అందువలన ఇది జరిగింది. అంతేకావాలి” 

అన్నది రాజో. . 

రూపా ఎవరిని ఏమంటుంది + ఎద్దులు బెదిరాయి. పసిపిల్లలు ఏమి 
చేస్తారు ?? 

నాధో ఎద్దుల్ని అదుపులోకి తెచ్చాడు. నాగలి నరిదేశాడు. తాళ్ళు 
కట్టాడు. ముల్లు గర కాళా చేలికిచ్చాడు. 

రెండో వైపునుండి అదే సమయంలో గురమెక్కి రాజు మామ రణభోడ్ 
పొలంలోకి వచ్చి గురాన్ని అవుజేశాడు. చేతులుచాచి రణభోడుణ్ణి 
అశీర్వదించాడు. కాళా పొలంవైపు చూచి “విమిటి ఈ గందరగో భమంతా 
రణభోడ్ !)” అని అడిగాడు, 

“గందర గోళమేమున్నది? కాళా తల్లి నాగలి దున్నుతుంటే రాజా 
కోదర్లిద్దరూ ఆమెవెంట జేరారు”” అన్నాడు 'రణఛోడుడు, 
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“మామా! నీకిదంతా తెలియదా +? నీ చెళైలు వియ్యపురాలు కాచ గట్టి 

మొక్కజొన్న పండిస్తున్నది. అల్లుడు నాగలి దున్నుతుంటే ఎద్దులు చెదరి 

పోయి నట్టున్నవి. మా నాధా వెళ్లి నరిజేశాడు. లేళ పోతే. ౨౨ 

“అంతా భవాయీ నృత్యం?” అన్నాడు నానా. అది మాలి అనే 

రాజు మామ ఆ పిలల వైపూ-నాగలీ, ఎద్దుల వైపూ చూస్తున్నాడు. “కోదర్, 

యా! రాజూ! ఇట్రారండి”” అని పెద్దగా "కేక వేశాడు. 

. ఇ మామను చూడగానే పిల్లలిద్దరూ" వరుగెత్తుకొంటూ వెళ్ళారు. “మామ 

వచ్చాడు. . మామ వచ్చాడు... 55 అంటున్నారు. రాజు “మామా! నన్ను 

గురంమీద కూర్చొబెట్టావా ౪” అని అశుగతున్నది. 

కాని మామ చాలా కోపంగా వున్నాడు. [పేమగా మాట్లాడడం మాని 

వేసి- “ఏమిటి మీ చేష్టలు! ఊరుకోండి?” అని గద్దించాడు. 

తరువాత రాజును “వొళ్లోకి తీనుకున్నాడు-“*ఇ ఇంకొక సారి ఇట్లా వచ్చా 

వంటేనా? డొ।గత్త. నా నంగతి తెలుసుగా?” అన్నాడు. “కోదర్! 
పోయి మంచినీళ్లు తాగిరా”” అన్నాడు. 

కోదర్ ఏడుపు ముఖం బెట్టి “నీళ్లన్నిరాజు కాళాకే పోసింది”, 
అన్నాడు. 

మామకు వొళ్ళు భగ్గున మడింది. “రాజు నీళ్లు పోసిండా? పిల్ల దుర 
దృష్ట వంతురాలు. హీనకర్మ చేసి పుట్టింది. బుద్ధి గూడా అందుకు తగి 

నట్టుగానే వున్నదని మనస్సులో అనుకొన్నాడు. భోజుల్ణి వదలి గంగ 
నూనె వాడి యంటికి చేరిందట. పోయి రణధోడుని బిందెలో వుం"కే నీళ్ళు 
తాగిరా”" అన్నాడు మామ. 

“పో, పో. ఆ బిందెలో నీళ్ళన్నవి తాగిరా” అన్నాడు రణఛోడుడు, 
“కాకి ముక్కుకు దొండపండు ger ఇదే. ఆ కాళాను చూడు. నా 

రాజాను చూడు” అనుకొన్నాడు మామ. *వియ్యానికైనా కయ్యానికైనా 

సమానమైన ఉ క్టీలుండాలి”” అన్నాడు. - 

రణఛోడుల్లి చూచి “ఈ సంబంధం కుదిరిన తరువాత నెను రూపా 

యింటికి పోవడం ఎన్నడైనా చూచావా?” అని గురం కళ్లిం పట్టు 

కొన్నాడు. 

' “మనోర్కీ! రండి” అని కాళా తల్లి మామను గౌరవంగా ఆహ్వా 

మాటి.) 
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నించింది. “బాగానే చేస్తున్నావు మర్యాద? నాగలిదున్ని సాటి వరిలో 
పరువు తీసివేశావు*ి అన్నాడు, 

రూవా విని వూరుకొన్నది. . 

(రూపామీది కోపాన్ని రాహిమీద చూపిన్తూ *కబడ్డార్ ! ఈసారి ఈ 
విధంగా పొలానికి వచ్చేవంటపేనా”? జ్మాగత్త. ఇంట్లోనే ఆడుకో. పొలంలో 

నిన్ను చూస్తే గ్మురంమీద కూర్చో బెట్టు కోను?’ అన్నాడు. 

అతడు ఏమేమో అంటున్నాడు. కొన్ని వినబడుతున్నవి. కొన్ని విన 
బడడంలేదు. ' 
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“ఈ సంబంధాన్ని ఫూలీ అవ్వ కుదిరించింది. ఆమె భయంవల్ల బావ 

ఈ నంబంధానికి అంగీకరించాడు. ఇప్పుడు హూలీ అవ్య లేదు. ఆమె స్వర్గం 

నుండి దిగివచ్చి నిన్ను తినివేయమ. నిజంగా ఇపుడు బావ బకికివుంతే 
ఈ నంబంధాన్ని ఎన్నడో వదిలేవాడొ ని మనోర్జీ చెల్లెలికి అనేక విధాల 
నచ్చ జెప్పడానికి పయత్నం చేశాడు. 

అయినా రాజు తల్లి అంగీకరించలేదు. మనోర్జీ గూడా తన పట్టు 

విడవలేదు. లగ్నమవ త్రిక (వాయించి పంపించే సమయంలో గూడా రత్నం 

వంటి పిల్లను బావిలో పడ వేయవద్ద నీ, ఆ పిల్ల రాగి సంకటి తిని బాధపడ 

లేదనీ మళ్ళీ చెప్పాడు. 
“ఆత వని నా వల్దగాదు. ఆ పాపం నా నెత్తిన పెట్టుకో లేను. న్ు చేస్తే 

చేయి” అని రాజు తలి చెప్పివేసింది. 

“నాకేమి గరజు పట్టలేదు”? అంటూ మనోర్జీ ఇంటిలోవలినుండి 
ఐయటి వసారాలోకి వచ్చాడు. బయట గామస్తులకు మధ్యగా కూర్చొని 
వున్న పురోహితుళ్ణి చూచి “(వాయవయ్యా లగ్నవ,తికి” అన్ని “నాకు 

వని వున్నది. ఇప్పుడే మా వూరు పోయి లగ్నవతిక (వాసి వరుని 
యింటికి వంపించేళోవల తిరిగి వస్తానిని బయలుదేరాడు. 

శంకర్, కాసిమ్హ్ ఘాంచీ మొదలైన వాళ్ళు గరం మీద ఎక్కబోతున్న 
పిల్ల మేనమామను భోజన మైనా చేసి పొమ్మని (బతిమిలాడారు. అతని 
చెల్లెలు ఎందుకు మౌనంగా వున్నదో వాళ్ళకర్థంగాలేదు. 

“తిన్న ఫ్రేలే” అని అన్నాడు మనోర్ జీ. ఆయన మాటలు చాలా కోవంగా 
ఉన్నవి. ఆ విషయం అతని చెల్లెలికి తలియకపోలేదు. కాని ఆమె ఏమి 
చేస్తుంది ? అన్నను నంతృప్తిపరచవ లెనం"టే ఉన్నది ఒక్కుకే ఉపాయం. 
వాస్తున్న లగ్నపత్రికను ఆపించివేయాలి. అన్నకు ఇష్టమైన వానిపేర 
లగ్నపవత్రిక (వాయించాలి. అది ఆమెకు ఇష్టంలేదు. 

అన్న ఈ మాట చెప్పిన నాటినుండీ - - మేల్కొన్నప్పుడు ఆలోచనల 

లోనూ, నిదబోతున్నప్పడు న ఏప్నంలోనూ, ఆమె భర్త గలా తన మాట 

నిలవమని ఆమెకు బోధిస్తున్నాడు. ధనధాన్యాలు (వధానంగావు, అవి 

నీడల వంటివి. కులం |పధానం. సాటివారిలో మాటకు విలువ వుండాలి. 

వరుడు మంచివాడు. అతని కుటుంబం మంచిది, చచ్చినా (బతికినా 
మాటకు విలువఉండాలి . . అని గలా ఆమెకు బోధిస్తున్నాడు. 
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అందువలన అన్న ఎంత గట్టి పట్టువట్టినా ఆమె వినీవిననట్టు వూరు 
కొన్నది. 

లగ్నవషతిక (వాసే సమయంలో [గామంలోని ప్రీ పురుషులంతా 

అక్కడికి వచ్చారు. అరమాపహోిల్: ఇంట్లోనుండి ఒక్క రణఛోడుని భార్య 

మాతం వచ్చింది. ఆమె రావడం గూడా మాకికి ఇష్టంలేదు. వెళ్ళవద్దని 
కోడల్ని నిర్పంధించింది గూడా. పరమా పటేలు అంతకు రెండు రోజుల 

[కితమే గురమెక్కి ఏదో వూరు వెళ్ళాడు. 
మాలి పెద్దకోడలు రాజు తల్లికి అనేకవిధాల చెప్పిచూచింది. అన్నకు 

ఇష్టంలేని పని చేయవద్దని, అన్నమాట సీనహాని సరం, 

. రాజు తల్లి పట్టించుకో లేదు. మేనమామతో నేను మాట్లాడుతానని 

మాలి కోశలు బయటికి వచ్చింది. క్రాని అప్పటికే మనోరజీ గ్మురమెక్కి వెళ్ళి 
పోయాడు. 

మాలి కోడలు మనోర్ను వెనకకు రమ్మని కేకలు బెట్టింది. ఆమె కేకలు 

అతనికి వినపడనేలేదు. అప్పటీకే ఆయన గ్నురం ఊరు దాటివోయింది. 
అనలే మనోర్జీ గురం చురుకైనది. రౌతు కోపంలో వున్నాడు. అందు 
వలన ఆ గృురం అఘాల మేఘాల మీద దౌడుతీసింది.' 

మనోర్ జీని వెనుకకు పిలిపించడం మాలి కోడలువల్ల కాలేదు. అయినా 
అమె తన _(పయత్నం మానలేదు. రాజు వివాహం కాళాతో జరగ 

గూడదనస్కీ అది జరిగీతే రాజు దుఃఖ సముదంలో ముణిగిపోతుందనీ, 
ఎట్లాగైనా ఆ సంబంధం తప్పించితీరవళలెననీ మాలి కోడలు గూడా అభి 
పాయపడీంది. 

వెంటనే తాను తన యింటికి వచ్చింది. అత్తకూ, తన భర్తకూ మనోర్ దీని 

ఎలాగైనా పిలిపించడం అవసరమని చెప్పింది. కోడలి సలహా అత్తకు 

నచ్చింది. అందువలన తన యింట్లో గ్యురం లేదనే విషయాన్ని గూడా, 
మరచిపోయి మాలి రణఛోడుణి మనోర్ జీని వెంటనే వెనకకు తీసుకొని 
ధమ్మన్నది. 

తల్లి మాటలకు రణఛోడునికి కోవం వచ్చింది. “ముసలివాడు గుర 
మెక్కి వెళ్ళాడు గదా! మన యింట్లో గృురమేది "+ అన్నాడు. 

బేతులు నలుపుకొంటూ మాలి మునలి వరమాను మూడేసి మణుగుల 
ఖరువుగల మూడు తిట్లు తిట్టింది. ఆమెకు ఏమీ తోచడంలేదు. వాకిట్లోకి 

5 
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వెళ్ళి బడొరంతా కలయబూచింది. భగవంతుని దయవలన గురం వస్తే 

బాణగండుననుకొన్న ది. 

శంకర్, కాసిమ్ లిద్దరూ ధర్మకార్యంలో వెనకంజ వేయగూడదని తమ 

(పయత్నంలో తామున్నారు. పురోహితుళ్ణి తొందరబెట్టి లగ్నవ।త్రిక 
[వాయించి రూపా యింటికి వంపించే పయత్నం చేశారు. 

మాలికి వొళ్లు మంటలెత్తి పోతున్నది. ఆమె గోధుమ వర్ణపు ముఖం 
మీద మసి పూసిన ట్రయింది. 

అటు పురోహితుణ్లీ చూడగానే రూపా ముఖం ఆనందంతో నిండి 
పోయింది. వురొహతుణ్హి ఆదరించి మంచంమీద కూర్చొన బెట్టింది. |గామంలో 
నలుగుర్నీ శేకవేయడానికి బయలుదేరింద్. 

పెళ్లిళ్ల నమయాలలో ms పెళ్లి ఆనందాన్ని అనుభవించేది 

'ఆ [గామంల్ కోని యువతీ యువకులే. వధూవరులు ఏడెనిమిదేళ్ల వాళ్లు. 

వాళ్లకు పెళ్లి అంటే ఒక బొమ్మలాట మా(తమే. వాళ్ళకు ఏ ఏ చీకూ చింతా 
వుండదు. 

sl కాళా యిల్లు నిండిపోయింది. 

అది వేనవికా పనిపాటున్న కాలంగాదు. పైన వివాహా (వనంగం. 

ఆడ వాళ్ళు కస 7 నిండికూర్చున్నారు. యువకులు గూడా ఒక్క 

రొక్కరే నెమ్మదిగా అక్కడికి చేరుకొన్నారు. పాటలు పారంభమైనవి. 
వృద్ధులు మంచాలు వాల్చుకొన్నారు. ఇంటి మంగలి హుక్కాలు 

ఏర్పాటు చేశాడు. 
_ సరిగ్గా అదె నమయంలో జమున మేనత్తమొగుడు గురం దిగాడు. 

గగురాన్నీ మాలిగారింట్లో కట్టివేసి తాను కాళా యింటికి చేరుకొన్నాడు. 

" అనలే మాలి మండిపోతున్నది. జమున మేనత్త మొగుడు చేసిన 

పనితో అగ్నిలో ఆజ్యం పోసినట్రయింది. ఇక అమె వాగుడుకు హద్దూ 

వద్దూ లేకుండా పోయింది. 

అయితే ఆమె వాగుడు ఎవరు వింటారు? రెండు రెండు [గామాల పొలి 
మేర్లవరకూ వినిపించే ఆ పెళ్ళి పాటల రణగుణ ధ్వనిలో మాలి ఏడుపు- 

మాలి వాగుడు ఎవ్వరికీ వినిపించలేదు. 
యువకులు పాటల నిషాలో వున్నారు. గడ్డితో కనబడిన అ చిన్న 

యిల్లూ ఆ యింటి ముంగిలీ చిన్నవే అయినా ' అదేమీ పాటలు పొడేవారికి 
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పట్టినట్లు లేదు. చుర చుర నెత్తిమాడుస్తున్న ఎండను గూడా వాళ్ళు లెఫ్ట 

చేయడం లేదు. పొటల మీద పాటలు. ఒక్క యే పాటలు. తెగ పాడుతు 

న్నారు. ఆ పాటలు కాల్పనిక జీవిత సౌంచ ర్యాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నట్టున్నవి. 

ఉగమణీ ధరఖి మా శేనర్ ఉడే ఛే ఓ రేషమా! 

ఉగమణీ ధరతీ మా శేనర్ ఉడే ఛేరేలోల్! 

మీ. జొణయుం నణదీనో వీరో అవె అము రషమో 

బీ జాణయుం నణదీనో వీరో ఆవే చే శే లోల్ 

తూర్పు దిశన భూమి మిదనుండి శకేసరాలు ఎగురుతున్నవి. ఓ 

తూర్పు దిశన భూమిమీదనుండి కేసరాలు ఎగురుతున్నవి లోలా! నాకు 

తెలుసును. ఆడబిడ్డ వీరుడు (భర్ష) వస్తున్నాడు ఓ 

ఆ పాట వినగానే (పతి స్త్రీకి వరడేశం వెళ్ళిన తన భర్త కోసం తాను 

ఎదురు చూస్తున్న టనిపించింది. కురక మావ 

కాలాన్ని చూడగానే వారి మసస్సుల్ణో విశ్ళా 
బీ జాణయుం బంగడీ ఓ జోడీ లావే ఛే ఓ రక్షమా'! 

మి. జాణయుం బంగడీ ఓ జోడీ లావే శే కే లోల్, 

నాకు తెలునును. అతడు గాజుల జత తెస్తున్నాడు. 

యువకులు తన కోసం తమ తమ భార్యలు ఎదురు చూస్తూ విరహ వేదన 

అనుభవిస్తున్నట్లు భావించుకొంటున్నారు. వారి 1పయతములూ, (పియు 

రాళ్ళూ ఊహాలోకానికి సంబంధించినవారో, లేక అక్కడ గుమిగూడిన 

వాళ్ళలో వున్నారో తెలియదు. 
ఆథమణీ ధరకీ మాం ధూల్ ఉడే ఛే ఓ శేషమా! 

ఆథమణీ ధరవీ మా. ధూల్ ఉడేఛఇెరే లోల్ 

షీ. జాణయుం నణదీనో వీరో ఆవే ఛే ఓ రేషమా! 

మీ. జాణయుం నణదీనో వీరో ఆవే ఛే రే లోల్. 

పశ్చిమ దిశన భూమి మీదనుండి దుమ్ము లేస్తున్నది. 

నాకు తెలుసును ఆడబిడ్డ భర్త వస్తున్నాడు. 

ఆ గీతం [పభావమేమిటో, రెండు జొముల మండు కండ గూడా ఎవరినీ 

బాధిస్తున్నట్లు లేదు. (వృద్ధుల హృదయంలో మండు వేనంగిలో వసంత 

బుతువు చిగురించినట్టున్నది. 3 

“ఆ వేడిని భరించలేక ఒక్క రణఛోడుడు తన యింట్లో నుంచి బయటికి 
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వచ్చాడు. ఇంటిముందు కట్టివున్న గురంమీద కెక్కాడు. గురాన్ని 
అదలించాడు. మనోర్జీ ఇంటికి అతని (పయాణం. 

పాటలు మాతం అత ల్లీ వెంటాడుతూనే వున్నవి. పొలంలోకి పరుగెత్తి 

చిన్న కొండ గుట్ట ఎక్కాడు. చల్లని రాతి వేళ వినిపించినట్టు పెళ్లి పాటలు 
అతని చెవులల్లో (వతిధ నినున్న స 

దఖణాతా ప్రావలిటా వావా sue ఛి ఓ రేషమా! 

దఖణాతా వావలియా వావా ఢా;ఛే రే లోల్. 
మీ6 డొణయుం నణచీనో వ ఆవే ఛే ఓ రేషమా! 

మీ( జొాణయుం కమ్ఖానాం కామణ్ లావే ఛే రే లోల్! 

దక్షిణ దిక్కునుండి చల్లటి గాలి వీస్తున్నది. 

నాకు తలునును, ఆడబిద్ద వీకుడు వస్తున్నాడు. 

నాకు అందమైన రవిక గుడ్డ తెస్తున్నాడు. 

రణఛోడుడు గుట్టవిగాడు. అతనీ హృదయంలో శాంతిలేదు. అతని 

బాధ ఏమిటో భగవంతునికే తెలియాలి. 

మిం జొణయుం కాళజడే కామణ్ లావే ఛే ఓ రేషమా! 

నాకు తెలుగును. సుందరమైన హృదయంతో వస్తున్నాడు. 
ఓత రాలీ ధకకిమా( బాదల్ ఉరేఛే ఓ రేషమా! 
ఓత రాతి ధరకీమా( బాదల్ ఉరేఛే ఓ లోల్ 

ఉత్తర దిశన భూమిమీద మేఘాలు ఎగురుతున్నవి. 
మీ6 డొణయుం మనడాం నో మోర్ లాబే చే ఓ రేషమా! 

మీ. కాణయుం దలడాం నోచోర్ ఆవే ఛే రేలోల్ 

నాకు తెలుసును మనస్సనే నెమలిని తెస్తున్నాడు. 
నాకు తెలునును హృదయ చోరుణ్ణీ తెస్తున్నాడు. 

పాట పూర్తికాగానే ఐదారు నిమిషాలు వాతావరణమంతా శాంతంగా 
వుండిపోయి:ద్. ఆ పాటలు పాడేవాళ్ళూ వినేవాళ్ళూ మహదానందంలో- 

మరో లోకంలో ఉన్నట్టున్నారు. 
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వంశనాశకుడు 

రణఛోడుడు మనోర్జీ యింబిముందు వ. కట్టి వేసేటప్పటికి 
నూర్యుడు వశ్చిమ దిశలో అడుగు బెట్టటొ తున్నాడు. దానికర్ణం ఎండ 

రీ:వత తక్కు వయిందనికాదు. పదరీతంగా వడ కొడుతున్నది. ఆ వడ 
[పాణి జగత్తు రక్షమాంసాలను పర్పివేస్తున ద - ఆకాశంలో ఎక్కడా పక్షి 
అనే మాట కన్పించడం లేమ. లు వాడ్డున్నే య. వడ 
వున్న మ న య! వక్కగా గోజు ఏలో డివున్నవి. జనం 

ఇళ్ళలో లో వలి గదులలోనో, కేక వనువులశౌల లోనో. మంచాలు వాల్చు 
కొని వడులొని వున్నారు. 

మనోశ్వీ యిం టిముందున్న పెద్ద ఖాలి స్థలాన్నీ, ఆ యింటి ఫం 

మీద చెక? pee నగీషీనీ, ౩ తాపడం చే చేయపడన ఇత్తడ రేకుల్ని, తలుపుల 

కున్న ఇతడి రింగుల లు చూస్తే - అది సంపన్న గృహంగా కనిపిస్తున్నది. 

ఆ యింటి ముందుధాగానికి ఉతరదిశగా వడిపోతున్నట్టుగా వున్న 

గదిలో పనికిమాలిన వస్తువులు నిండివున్నవి. దాని చుట్టుపట్ట పడివున్న 
బూడిదను చూస్తే ఆ గది బూడిద నిలవ జేయడానికి ఉపయోగింప బడినట్టు 
కనబడుతున్నది. అంతెగాక విరిగిపోయిన నాగళ్ఫూ బండి చ్యకాలూ, 
మంచాలూ, వనికిరా వస్తువులూ అన్ని ఆ నం|గహాలయంలో ఉన్నవి. 

అది కుక్కల అఖాడాగా వున్నది స్ట విరిగిన వన్తువుల ద అడ్డ దిడ్డ ౦గా 

వడ వేయబడిన రోజూ Mee స ఈం కొన్ని మంచాలున్నవి. '3ండు 
మంచాలు వ ఫ్రీటంత చోటు పేడతో అలకబడి వున్నది. దాని మధ్య నుండి 

వెనక గదిలోకి ద్వారమున్నవి. 
ఆ యింటి దక్షిణ భాగం స్థితి గూడా అట్రాగే వున్నది. నీళ్ళు కిందికి 

దిగే గొట్టానికి దగ్గరగా కిందగా నీళ్ళ మోరీ వున న్నది. గోడ పక్కగా 
నాగళ్ళు పడివున్నవి. ఆ నాగళ్ళకు ప స్టైళ్ళూ, ఎద్దుల మూతులకు తగి 
లించే చిక్కాలూ వేలాడుకున్నవి రెండు మేకులు 'పాతి వాటికి మధ్యగా 
బండీ నిల బెట్టబడి వున్నది. వేన వికాలం గనుక వాటికేమీ ఉపయోగంలేదు. 

రణఛోడుడు వసారాలోకి (వవేశించి ఇంటి లోవలికి చూచాడు. “ఎవరు 

Pr 
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లోవల?” అని పిలిచాడు. ఇంటిలోపలినుండ్ వస్తున్న వెలుతురుకు అతని 
కళ్ళు మిరుమిట్టు గొనడం వలన లోవల ఏమున్నదో అతనికి కనబడడం 
లేదు. 

వాకిలి ముందు పెద్ద అరుగున్నది. తలుపులు తెరవబడ్ వున్నవి. ఆ. 
అరుగుకు పక్కగా మోకాలంత ఎత్తున ఒక అడ్డ గోడలాంటిది వున్నది. ఆ 
యింటికి రెండో వెవున వంటయిల్లు వేరుగా వున్నది. ఇంటి మధ్యగా 
తిరగలి భూమిలో బిగించబడి వున్నది. దానికి పక్కగా ఒక రోలున్నది. 

రణఛోశుడు లోవలికి [వవెశించేటప్పటికి ఆ రోట్లో ధాన్యం పోయబడి 
వున్నది. దానికి పక్కగా అరమణుగు బరువుగల రోకలి పడివున్నది. 
అక్కడికి కొంచెం పక్కగా మనోర్ కోడలు నేలమీద వడుకొని గ్యరు 
బెడుతున్నది. పక్కనున్న ఉయ్యాలలో పిల్లవాడు నిదరబోతున్నాడు. 

రణభోడుడు ఎంత పిలిచినా ఆ యువతికి నిద మెళుకువ " నాళేదు. 
కాని గదివైవు మంచం మీద వడుకొనివున్న మనోర్కీ భార్యకు నిద 
మెళుకువ వచ్చింది. మంచం మీద నుండి వెంటనే కిందికి దిగింది, 
“ఓహోహో! రా రా. రణభోడుడా! ఇంక ఎండలో వచ్చావు. మున 
లాయన ఇప్పుడే హుక్కా తాగి పడుకొన్నాిడన్నడి. 

గది కుడి భాగంలో గోడకు తగిలించి నిలబెట్టబడిన అందమైన 
హుక్కాలో అగ్నిదేవత వొంటికన్నుతో చిరునవ్వు నవ్వుతున్నది. మనోర్ జీ 
గూడా మేల్కొన్నాడు. దూదితో నిండిన మెత్తని వరువుమీద కూర్చొని 
“ఎక్కడినుండి రాక ? అని అడిగాడు. 

ఇంటినుండి వస్తున్నానని రణభోడుడు జవాబు చెప్పాడు. 
అత్త కోడల్ని నిద లేపింది. ““మోంఘీ! నిద లే. లే. ఇంట్లొకి ఎవ 

రొస్తున్నారో ఎవరు పోతున్నారో జా[గత్తగా చూడ వద్దా ?”” అన్నది. 
“ఏ పెళ్ళివాళ్ళ వచ్చారు? అన్నది లేచి కూర్చుని కన్నులు నలువు 

కొంటూ మోంఘీ. 
. _ “ఎవరో కాదు. ని మామ కొడుకు రణభోడుడు వచ్చాడు, ఆ గదిలోకి 
పోయి చూడు” అన్నది. | 

'మోంఘీ కాళా మేనత్త జమున కూతురు.) మోంఘీ లేవవలసిన అవనరం 
కలగనేలేదు. కంఠ ధ్వనినిబట్టి నిజంగానే రణభోడుడు వచ్చినట్టు ఆమె 

*“పర్తించింది. ఆమె ముఖంమీద ఎందువల్లనో నంతోషం కనబడలేదు 
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మర్యాద చేయడానికి ఆమె లేవను గూడా లేవలేదు. ఆమె ముఖంమీద 

విషాదం గూడా కనిపించసాగింది. రణభోడుడు అత్తవారింటికి వచ్చాడు. . 

దానిలో అశ్చర్యమేమున్నది ? అనుకొంటూ లేచి మంచినీళ్ళు తాగి రోకలి 
చేతులోకి తీసుకున్నది. 

రణఛోడుడు రావడం వలన మనోర్కు నిజంగానే ఆశ్చర్యం కలిగింది. 

“నేను వచ్చి ఒక్క ఘడియగూడా కాలేదు. ఇంత ఎండలో నీవెందుకు 
వచ్చినట్టు ?”” అని _పశ్న వేశాడు 

రణఛోడుడు ఉతరీయంతో ముఖం మీది చెమట తుడుచుకొని మంచం 
వ ప్టెమీద కూర్చున్నాడు. “నీతో ముఖ్యమైన పనివుండి వచ్చాను” 

అన్నాడు. 

క్షణకాలంలో మనోర్ మనస్సులో రకరకాల ఆలోచనలు బయలు 

దేరాయి. కోపంలో వచ్చిన నన్ను తిరిగి పికిపించడానికే చెల్లెలు అతన్ని 

పంపి వుంటుందనుకొన్నాడు. “*ీలగ్నపటతిక [(వాయంచడ 6 ఆపించి 

ఇంకొక వరుణ్ వెదకే భారం నామీద వెయడానికి నిశ్చయించివుంటుంది. 

(కపోతే ఇంత ఎండలో రణఛోడుడు ఎందుకు వస్తాడు ?* అనుకొన్నాడు. & 

" “ఎందుకు వచ్చావు ? ఏమిటిపని?”” అని (పశ్నించాడు. 
“నీవు ఏ పని తలపెట్టావో నా వని గూడా అదే” నన్నాడు రణ 

ఛోడుడు. 
(మనోర్ ఆలోచనలో పడ్డాడు. 
“నేనేమీ పని బెట్టుకొని తిరిగిరాలేదు.” ఏమిటి ఇతడనేది ? మనోర్ 

_ కేమీ అర్థం గాలేదు.) 

నిజానికి రణఛోడుడు అంత పెద్ద తెలివిగలవాడు కాడు. ఆ సంగతి 
మనోర్కు తెలుసును. అదిగాక ఇటువంటి విషయాలలో అనుభవమున్న 
వాడు గూడా కాడు. ఎవరితో ఏ విధంగా మాట్లాడాలో, ఎవరికేవిధంగా 

నచ్చజెప్పాలో గూడా అతడికి తెలియదు. మంచి చెడ్డల విచక్షణ అత నికి 
తెలునుననే విషయంలో గూడా మనోర్కు నందేప స. 

“నివు కోపంగా తిరిగి వచ్చావు” అన్నాడు రణభోడుడు. మనోర్కు 
కొంచెం విసుగుపుట్టింది “లగ్నవతిక (వాయించడం మా చెల్లెలు ఆపి౦ 

చిందా ? ఏమి జరిగింది ? తొందరగా చెప్పు” అన్నాడు. 
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“లగ్నవ(తిక [వాయడమూ జరిగింది కాళా యింటికి పంపడంగూడొ 
టిరిగింది” అన్నాడు రణభఛోడుడు. 

మనోరుడు ఏమీ మాట్లాడలేదు. 
“లగ్నవతిక చూచి కాళా తల్లి చాలా సంతోషించింది?” అన్నాడు 

రణభోశుడు. రణభోడుడు ఎంత తొందరగా - పెద్దగా మాట్లాడు 
తున్నాడం పే - ధిఎంగ్ ధిబంగ్ అని రోకలిపోట్టు వేస్తున్న మోంఘీ చెవులల్లో 
గూడా అతని మాటలు పడడం ఆరంభించాయి. మనోర్ భార్య గడప 
దగ్గరగా కూర్చొని వారిద్దరి మాటలు (శద్ధగా వింటున్నది.) 

“ ఈలన్నువ్యత్రిక అందగానే కాళా యింట్లో ఎన్ని పొటలు! ఎన్ని 
పాటలు ! 1౫ 

“పాటలు పాడక ఏమి చేస్తారు? బాగానే వున్నది. రణభోడ్! 
ఇవన్ని అటుంచి నీవెందుకు వచ్చావో తొందరగా చెప్పు” అన్నాడు 
మన్లోరుడు. 

“ఆ లగ్నపుత్రిక పంపడం మాకు నచ్చలేదు. మా అమ్మకు చాలా 
కష్టంగా వున్నది. వాలాభాయి. ౨ 

“అది సరే ఇప్పుడేదైనా యిబ్బంది ఏర్పడిందా?” అన్నాడు 
మనోరుడు. “మామా! నీవిటు వచ్చేశావు. పూలీ అవ్వ కొడుకు శంకర్ 
మీనాలు మెలిపెట్టి మనోరుళ్ణి రేండు జాములప్పుడు నెత్తిమీద గుడ్డ వేసి 
పంపించామని వదిరాడు.”? 

అలాగా మనోర్ ముఖం నల్దబారింది. మోంఘీ అత్త వక్కగా 
వెనకవైపు దాగి మాటలు (శద్ధగా వినడం ఆరంభించింది. 

“మా అమ్మ శంకర్ను చివాట్లు పెట్టింది. నిన్ను నమర్దిరీచింది. నీ 
కూతురు నీవు రావడంతోనే ఏడవడ మారంభించింది” అన్నాడు రణ 
ఛోడుడు. 

“ఎందుకు ఏడవడం 9% 

“ఎందుకంటే మీ మేనగోడల్ని మీరంతా కలిసి అగ్నిలోకి తోసి 
వేస్తున్నారు. అ పిల్ల జీవిత మేమయిపోతుందో మీరెవ్వరూ ఆలొచించడ'ం 
లేదు గదా! అందువలన వీడవక ఏమి చేస్తుంది?” అన్నాడు 'రణ 
భోడుడు. అతని నాలుకమీద ఆ క్షణం సరస్వతి నాట్యం చేసింది. 

““అలుడూ! అదంతా నాకు తెలును, కాని ఏమి చేయను? నెమలి'గుడ్డ 
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మీద. ఎవ్వడూ చి(తాలు గీయడు”” అన్నాడు. “అయినా యిపుడు నేను 

మాతం ఏమి చేయగలను? లగ్న పతిక వంపంచడం గూడా జరిగిందని 
అన్నావు” అన్నాడు మనోరుడు. 

“లగ్నపతిక వంపించడమే గాదు. ఈ రోజే గణేశ పూజ గూడా 
అన్నాడు. 

మనోరుడు వెలవెలపోయినట్టు నవ్వాడు. గోడకు తగిలించి ఆనించ 

బడిన హుక్కా చేతిలోకి తీనుకొన్నాడు. “అంతా చెయ్యి దాటిపోయింది. 

ఇప్పుడేమి చెమ్యుగలం?” అన్నాడు మనోరుడు విచారంగా. 
“ఏమి చేయలేక పోవడమేమిటి? ఈ స్థితిలో పెళ్ళి అపితేనే మగ 

తనం అన్నాడు రణఛోశడుడు. 

“ఏమిటి? పెళ్ళి ఆపివేయాలా 1?” 

“అవును 'వసుపు రాసిన పెళ్ళికొడుకు వనుపుతో పడివుండేటట్టు 
చేయడంలోనే మన గొప్పతనముంటుంవి. కాళొ పెళ్ళి ఇపుడు అవడం 

లోనే మగతనముంటుంది) అనాడు. 

'రణభఛోడుని' మాటలు చిన్నపిల్లల మాటలుగా కన్పించాయి మనోర్కు. 
“మామా! నీవు వచ్చావా? అయ్యో, పెద్దవాడు వెళ్ళాడు అని అను 

కున్నవాళ్ళు కూడా లేరు అక్కడ. నీ మాటకు విలువ వుండాలా అక్క 

ర్లేదా?”” అని అడిగాడు రణభోడుడు. 
పక్కనుండి ఈ మాటలన్ని వింటూన్న మదనోఠ్ థీ భార్య మాట్లాడ 

కుండా ఉండ లేకపోయింది. *వనుపురాసిన తరువాత పెళ్ళికొడుకు పెళ్ళి 
గాకుండా వుండిపోవడం లోకంలో జరిగే వనేనా? తోటివాళ్ళు, కులం 

వాళ్ళు చూచి హర్షిస్తారా ?”” అన్నది. 
అత్త మాటలకు మోంఘీ నంతోషించింది. 

“మన జాతిలో అటువంటివి జరగలేదంటావా?* అన్నాడు రణభోడుడు. 
““మనడజాతిలో...., 95 
“జాత్రీలేదు గీతీలేదు. అవన్నీ నేను నర్జుకొంటాను. మామకు అవమానం 

కలిగింది గనుక మనం మన మాటను అమలుచేసి చూపించాలి అన్నాడు 
రణభఛోడుడు. 

మనోర్కు రణభోడుని మాటల్లో ఏమీ పన వున్నట్టు కనబడలేదు. 
లను iA 

"పెళ్ళికి ముందు పెళ్ళి కొడుకుకు వసువు పూస్తారు. 
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హుక్కా పీలున్తూ *అల్టుడూ ! పంపించిన లగ్నప్మతికను రద్దు చేస్తే 
మనల్ని నిందించేవాళ్లు వెయ్యిమంది బయలుదేరుతారు” అన్నాడు. 

“బెల్లం గడ్డతో వాళ్ల నోళ్ళు కట్టివేస్తే నర నరిపోతుంది”” అంటూ 
రణఛోడుడు తన జేబులో వున్న రూపాయల నంచి మీద చెయ్యి వేశాడు. 

“రూపాయిలు ఘల్లున మోగితే అందరి నోళ్లు మూత బడతవి” అన్నాడు 

రణభఛోడుడు. 
మనోరుడు రణచోడుని ముఖం వంకకు ఆశ్చర్యంగా చూచాడు. తెలివి 

తక్కువవాడు అనుకొన్న రణఛోడుడు చాలా తెలివిగా మాట్లాడుతున్నా 

డనుకొన్నాడు. మనోర్ ముఖం మీది రేఖల్లో అశ, సంతోషం రెండూ 

అస్పష్టంగా కనిపించడం ఆరంభించాయి. 

ఆ మాటలు వింటున్న మోంఘీ ముఖంలో నెత్తురు చుక్క లేకుండా 
పోయింది. ఎర గులావీవంటి ఆమె ముఖం తెల్లబడి పోయింది. “ఎంత 

అన్యాయానికి పూనుకొంటున్నారు 933 అనుకొన్నది 

“నీవు నీ తండితో ఆలోచించావా ?” అని అడిగాడు మనోర్ జీ. 

(“ఆయన ఇంట్లో లేడు. అందువల్ల అడీగే అవకాశం కలగలేదు. అయినా 

నీకెందుకు? ఆ ముసలివాడు నోరెక్తడు, ఆ బాధ్యత నాది?” అన్నాడు 
రణభోడుడు. 

6ఏమైనా నాకు ఇష్టంగా లేదు” అన్నాడు మనోరుడు. 

“మా తండీ పీమీఅనడు. అనడానికీ వీలులేదు. ఇంట్లోవున్న మా 
అందరి అభిపాయానికీ ఆతడు వ్యతిరేకంగా నడిస్తే ఆయన మా యిల్లు 
వదలవలసి వస్తుంది?” అన్నాడు రణఛోడుడు. 
“అటాగా ౧౨౨ 

“అంతే, నీవు వినలేదు. కాని నీవు గురమెక్కి వచ్చిన తరువాత 
శంకర్ ఇంకా ఏమన్నాడో తెలుసా? ఈ మునలివాడితో నంపతించి 
సంబంధం కుదిరించామా ? ఇప్పుడీయన అలుగుతున్నాడు. ఈ వివాహం 
చేసి తీరుతాము. మునలివాడు రాకపోతే ఏమీ ఆగదు” అన్నాడు. 
“మా అమ్మ ఏమన్నదో తెలుసా? ఇంత పొగరుబోతుతనమా? పెద్దా 

చిన్నా లేకుండా మాట్రాడుతున్నారు. మా యిల్లు పూర్తిగా నాశనమై 
పోయినా సరే, కాళాగాడు పసువుతోనే ఉంటాడు” అన్నాడు.) 

“అవును. అంతవని జరగవలసిందే” అన్నాడు మనోరుడు ఉత్సా 
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హంగా. కాని కొద్ధి నిమిషాలలోనే మళ్ళీ తన అభిిపాయం మార్చు 

కొన్నాడు. “పోనీ, మన కెందుకు? ఎట్టాగైనా చావనీ* అన్నాడు. 
వొడ్డుకు చేరబోతున్న నావ నిళ్ళల్లో ముణిగిపోయిన ట్లనిపించింది 

రణఛోడుడికి. 
“ఏమిటి * ఏమిటి ? మనకెందుకంటున్నావా *-అంకే నా మాట మీద 

నీకు విశ్వాసం కలగలేదన్నమాటి” అన్నాడు రణఛోడుడు. ““విశ్వాసాని 
శక్రేమున్నది ?”” అంటూనే మనోరుడు ఇది డబ్బుతో సంబంధించిన వని 
వంచాయికీదార్లకు బోలెడంత డబ్బు యివ్వాలి అన్నాడు. 

గోడబ్బుకు దెనకాడుతున్నావా? ఇదిగో రూపాయలు. ఇవి వంద 

రూపాయలు. నీ దగ్గర పెట్టుకో. ఇదిగో ఇది నా మోచేతి కంకణం. 
ఇది గూడా నీ కిగున్నాను. ఇకముందు వని చూడు అన్నాడు, 

మనోకుడు ఉత్సాహ” కాడు. “ఖర్చుపెడితే తవ్పకుండా పని అవు 
కుంది. కయత్నం చేద్దాము) అన్నాడు జ నోరుడు. 

రణఛోడుడు కెవబోయాడు. 
“ఎక్కడికి బయలుదేరుతున్నావు + జప కొంచెబలేపు కూవ్బో?* అని 

రణభోడుణ్ణీ మనోర్ జీ కూర్చోబెట్టాడు. 
'మనోర్జీ కొంచెంసేపు అలోచించి “వని అంతా నిర్విఘ్నంగా జరిగిన 

తరువౌత ఇంకొక వరుడు కావాలి గదా? చూచాజబా*” అని ఆడిగాడు. 

“చూచాను ఆ విషయం మా అమ్మతో గూడా ఆలోచించి వుంచాను” 

““కాళభా కంకే పదిరెట్లు మంచివాడు కావాలి వరుడు” అన్నాడు 
మనోర్ జీ. 

“పదిరెప్టేమిటి? పదిహేను రెట్టు మంచివాడు వరుడు అని రణ 
ఛోడుడు నవ్వాడు. 

“ఇలు మంచిదేనా?” 
“నా తమ్ముడు నానా వరుడు” 

- క6మ్ట్ఫీ తమ్ముడికి మళ్ళీ పెళ్ళి చేసారా 

రణభోడుడు నవ్వుతూ అవునని తల వూపాడు. 
“నీ కేమన్నా పిచ్చి ఎక్కిండా? పిల్ల మీద పిల్లను చేస్తానంటా 

వేమిటి ? నానాకు ఇదివరలో పెళ్ళి అయి వున్నది. అది లాభం లేదు. 
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ఇంకొక నంబంధం చూడడం మంచిదిి అంటూ మనోర్ జీ హుక్కా 

తాగడం ఆరంభించాడు. 

మనో వీ! పిలమ్ద పిల అంటున్నా చేమిటి ? నీకు తెలియదా? ఆ 

పిల్ల కావరా కి వచ్చిన తరువాత మూడు సంవ వత్సరాలలో ఆ పిల్లను 

వొక, రోజు అయినా మా యింట్లో చూచావా? చూచి వుండవు, ఆ పిల్ల 

కుంట్పిల్ల. అది గాక ఆ పిల్ల నోరు కూడా మంచిది గాదు” అన్నాడు. 
(“ఓక రకంగా ఆ మాట గూడా నిజమే. వరమా వేలు యిలు నానా 

వంటి అందగాడు వరుడు. మల సుఖవడుతుంది. కాని దిని వరిణామ 
(గా 

త చ్ న్స జారి నువుతుందా అని ఆలోచిన్తున్నాొనన్నాడు మనోర్ జీ, 

అంటా 3. సొట్కులం వాళు వ 

జలం వాళ్ళు నవలరాశ వద౬క ఏమి వ మా అమ్మ ఏమ 
న్నదో తెబునునా * మాకున్న భూమి యావత్తూ సి వచ్చినా నచే, 

మేము సిద్ధమె. కాళాకు ఉనైేశెంచన పిల్ల పెళ్లి నానాతో జరిగి తీరాలి 

అన్నాడు రణధోడుడు. 

న వనికి చాలా డబ్బు ఖర్చవుతుంది. నాకు మృతం ఇదెందుకో 

sn జరుగుతుందొ అనిపించడం లేదు. మనం దెబ్బ తింటాము” 

అని సండేహాం వెలిబుచ్చాడు మనోక్ ఓ; 

“తంయే తింటాము. ఏమైనా నరకే. ఈ వని జరిగితిరవలసిందే”” అంటూ 

రణళఛోడుడు రెండు స. పేల్పులు పీ? లి = “ఈ సాయంతం౦ లోపల 

వని నక మంగా జరిగినట్టు న్కు కబురంపిస్తే నరి గదా ౪ నం 

“రాగా ఆలోచించుకో అల్టుడూ ! ! కులం వాళ్ళు వదలరు. మా చెల్లెలికో 

నాకో జుల్మానా వడుతుంది. దానికి డబ్బు ఖర్చవుతుంది.. ఆ డబ్బంతా 

స్వు య పుంటుంది. తరవాత చెప్పలేదని అనుకోగూడదు 
మనోర్లీ. " 

je చదువుకున్న వాణ్లీకాను. లేకపోతే నీకు కాగితం మీద [వాసి 

యిచ్చేవాణ్ణి. ఎంత డబ్బు ఖర్చయినా నరే ఇచ్చే బాధ్యత నాది. నీవునా 

వన్నె రదు తులాల బంగారపు గొలుసు మెడలో వేనుకొని పంచాయితీదార్ల 

ముందు కూర్చో” అన్నాడు రణఛోడుడు. 
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మనోర్ జీకి ఇంకా సందేహం తీరలేదు. హుక్కా రణచోడుని చేతి కందిం 
చాడు. ఎవరెవరికి ఎంత యివ్వవలసి వన్తుందో ఈ విషయంలో, ఎవరెవ 

రికి ఏ విధంగా నచ్చజెప్పాలో అంతా వివరంగా రణఛోడుడ్కి చెప్పాడు. 

“నేను వెళ్ళి వస్తాొనని రణభోడుడు లేచాడు. హుక్కా గబ గజా నాలుగు 
పీల్పులు పీల్చాడు. “ఇక్కడనుండి సుధావటేలు దగ్గరకు బోతాను. 

నాలుగు (గామాలూ చిటిక వేసినంతసే ప వెళ్ళి అందరినీ కలుసుకొని 

వస్తాను” అంటూ ఇంటి బయటికి వచ్చి గు కం ఎక్కా డు. మరు నిమిషంలో 

గుృురం డెక్కుల చప్పుడు. తర్చడ్ .. ప్ర సద్ ae లన | తణాభి.. అని 

వినిపించింది. 

రణధోడుడు బయటికి వెళ్ళగానే న. య తన భర్త దగ్గరకు 
వెళ్ళింది. మోంఘీకి ఏమీ తోచలేదు. కళ్లె చొట బొట నీళ్ళు కారడం 

5 ఆరంభించాయి. గోడలో లీనమైనట్టుగా కొంత సోపు అట్రా బ 

పోయింది. తరువాత ఏదో ఆలోచన కలిగినట్టున్నది. లేచి నిళ్ల కడ 
నెత్తిన బెట్టుకొని ఊరి చివరి పెటిగట్టుకు పకి కడవ బావి ద 

ఏరు దాటీంది. ఒక్క ఘడియలో పుట్టింటికి ఇరిరది. 

“ఇంటి ముందు చూచింది. వరమా పటేలు గురం అక్కడున్నది. రణ 

ఛోడుడు తిన్నగా అక్కడికి వెళ్తాడని అనుకొన్నది. నెమ్మది నెమ్మడిగా 
చప్పుడు లేకుండా అడుగులు వేస్తూ లోపలికి పోయి వసారాలోకి తొంగి 
చూచింది. వసారాలో పరమా వేల్ కూర్చొని హుక్కా గుడ గుడ 
లాడిస్తున్నాడు. అదే సమయంలో మోంఘీ తల్లి నీళ్ళ బిందెతో వెనక 
వైపునుండి ఇంట్లోకి వవేశించింది. 

మోంఘీ - అక్కడ పరమా వేల్ వుండడం వల జరిగిన విషయ 
మంతా తల్లికి చెప్పడం మంచిది కాదేమో ననుకొన్నది. . 

“ఏ మమ్మాయీ ! అల్లుడు లేకుండా ఒక్కతెవే వచ్చావు?” నీళ్ళ కడవ. 

కింద బెడుతూ తల్లి అడిగింది. 

జవాబు నచ్చడానికి బదులు మోంఘీ వెక్కి వెక్కి ఏడవడం మొదలు 
బెట్టింది. మోంఘీ కాళాకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని సహించ కేకుండా 

వున్నది. వసారాలో పరమా వేల్ వుండడం వలన తికి. ఏమి 

చెప్పాలో నిశ్చయించుకొన లేకుండా వున్నది. 
పరమా పలుకు చెప్పడం వల్లనే కాళాకు మేలు కలుగుతుందని 

న్ ౧ బ్ 8 0% ౬ 
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అమెకేమి తెలుసు? వరమా వేల్ స్థితి గూడా అంతంత మా[తంగానే 

ఆ నన్ మోంఘ్కి తెలియదు, 

మోంఘీ ఏడుపు చూచి తల్లి భ యవడింది. 

“ఏమయింది అమ్మా! ఏమయింది *” అని ఆదుర్దాగా అడిగింది. 

'ఆప్తేగీరింట్లో ఏదో తగాదా జరిగి వుంటుందను కొన్నది తల్లి. చివరికి 
అన్ని విషయాలు తల్లికి మోంఘీ చెప్పివేసింది. సరమా వ సేలుకు మోంఘీ 

వచ్చినట్టు మాటలవలన తెలిసి ఎందుకమ్మా! ఏడుస్తున్నావు 793. 

అని అడిగాడు. 

“మామా! కాళాకు రాబోతున్న కష్టాలను తలుచుకొంపే ఏడు 
వస్తున్న" దని చెప్పింది, 

“కాళాకు ఏమి కష్టాలు రాబోతున్నవి ** అతని హృదయానికి ఏదో 
దెబ్బ తగిలినట్టనిపించింది. “ఈరోజు వాళ్ళింట్లో గణేశవూజ గదా? 

అన్నాడు. 

ఒక్క నిమిషం అలోచించి మోంఘీ జరిగిన కథంతా చెప్పి వేసింది. 
వరమా వపేలూ మోంఘీ తల్లీ అది విని దుఃఖ నము[దంలో ముణిగి 

పోయారు, జమున దుః 8ఖానిక్సి పం వలదు, కన్నీళ్ళు కారుస్తున్నది. పరమా 

వకేలుకు ఆ కన్నీళ్ళు గూడా లేవు. (నేలమీద అతడు కుప్పగా కూలాడు. 
అతనికేమీ తోచలేదు. హఠాత్తుగా లేచి నిల్చొన్నాడు. 

“మోంఘీ! నీవు తొందరగా మీ అత్త వారింటికి వెళ్ళిపో. లేకపోతే 

ప 7 నీ అత్తమామలు బాధిస్తారు” అన్నది మోంఘీ తల్లి. 

మోంఘీ వెళ్ళి పోయింది. 

' వరమాపపేలు సరం ఎక్కబోతున్నాడు - అత౯్ణి జమున ఆపివేసింది. 
“అన్నయ్యా! నీవు వెళ్ళి. ఏమి చేయగలవు? అడకత్తెరలోని 
స అన్నది. పరమా ప కులుకు ఆ సంగతి తెలునును. తాను కాలాను 

సమర్థిస్తే ఆ వయస్సులో తన యిట్లా వాకిలీ వదలాలి. కాళాను 
సమర్థించకపోతే తరతరాల వంశగౌరవం మట్టిలో కలసిఫోయేటట్టున్నది. 

“తప్పదని గు[రంమీద జీను వగైరాలు వేశాడు. హుక్కా చేతిలోకి తీసు 
కొన్నాడు. 

రెండు గుక్కలైనా ఇంకా పీల్చలేదు. ఇంతలో రణఛోడుడు అక్కడికి 
చేరాడు. వాణ్ణి చూడగానే వరమా కళ్లు నిప్పులు గక్కాయి, 
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రణఛోడుడు గుర్రం దిగాడు. జమున లోపలికి వాణ్ణి ఆహ్వానించింది. 
పరమా పేలు చేస్తున్న పని తప్పు అని కొడుకును మందలించాడు. 

“పీ గారవం మా గౌరవం దక్క వలెనంపే నీవు ఇక్కడే రెండు 

రోజులు పడి వుండు. అది అమ్మ అభి పాయం”? అన్నాడు రణఛోడుడు. 

“నీ అమ్మ. కోపంతో వణకి పోతున్నాడు పరమా పేలు. 

రణఛోడుడు ఆంబోతులాగా తండిని ఎదుర్కొనడానికి సిద్ద పడ్డాడు. 
జమున కంతా అర్థమయింది. పరాయి [గామంలో “మా యింట్రో- 

తం|డీ కొడుకులు పోబ్దాడు కొనడం మంచిదిగా” దని అన్నకు అడ్డం 
వచ్చి నమస్కారం చేసింది. రణఛోడుణి ఉధ్రేశించి- “నీవు తెలివిగల 
వాడవు. ఇక్కడ తగాదాలు పనికి రావు. మా గురం తీనుకొని పో. 
మాకు అగౌరవం కలిగే పని చెయ్యకు” అన్నది. 

అప్పటికే ఆలన్యం కావడం వల్లనో, పరమా పేలు కోపం చూచో 

వచ్చినవాడు వచ్చినట్లు గుర మెక్కాడు రణఛోడుడు. పోతూ పోతూ 
తండిని తమ వూరు రావద్దని చెప్పాడు. “నీవు మనవూరు వచ్చి లేని 
పోని గందరగోళం లేవదీశావంపే మర్యాద దక్కదు. జ్యాగత్తి అని 
తం౦డీని గట్టిగా హెచ్చరించాడు. 

“నీవూ నీ యిల్లూ తగలబడ బోతున్నవి”” అన్నాడు వరమా 
పటేలు. జమున అన్నకు అడ్డం వచ్చి-ోకాళా అదృష్టంలో ఏది |వాసివుం'కే 
అది జరుగుతుందా న్నది. 

పరమా పేలు పిచ్చివాడిలాగా మంచంమీద వడి పెద్ద పెద్దగా 
ఏడవడం ఆరంభించాడు. “నా కడుపున వెధవలు పుట్రారు, నౌ యిల్లు 

నరకమై పోయిం” దని భోరు భోరున ఏడ్చాడు. 
జమున అన్న నోటికి చెయ్యి అడ్డం పెట్టింది. “ఏమిటి ఆ మాటలు ? 

ఎవరి విధికి ఎవరు కర్తలు! ఈ వయస్సులో నీకీ దుఃఖం” అని కన్నీరు 
కార్చింది. 
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చెడ్డవాడు చెడ్డపని చేయనే చేశాడు 

(నూర్యుడు మండుతున్న క్పెపుల్ల చేతిలో వట్టుకొని ఉడయించాడు. ఇళ్ల 
ముందు ఎద్దులు మేత మేస్తున్నవి. ఆవులూ, గేదెలూ వశువుల శాలల్లో 
వున్నవి. ఆడవాళ్లు ఇళ్ళు వూడి సళ్ళు తెచ్చి, వప్పు బియ్యం బాగు 

చేనుకొంటున్నారు. మగవాళ్లు తీరికగా కూర్చొని-విడెనిమిది నెలలుగా 
చేసిన చాకిరీ వలన అలసిపోయి-అలసట తీర్చుకొంటున్నట్టుగా హుక్కాలు 

గుడ గుడ లాడిస్తున్నారు. 

వశువులు ఐవాలాలకు పోతున్నవి. 

రెండోవెపు నుండ అయిదారు గామాలనుండి వంచాయకతిదారులు రావడం 
ఆరంభించారు. ఒకడు గురమెక్కి వసే అయిదారుగురు ఒక్కొక్క గుంపుగా 
హుక్కా పీలునూ వస్తున్నారు. 

(గామం [గామమంతా విచార ్గనముదంలో మునిగి వున్నది. వివాహ 

మండవంలో వంచాయతిదా ర్లెందుకు ? శంకర్కూూ హూల్జీ తాతకూ 

విషయమంతా తెలిసిపోయింది. కాళా తల్లికి పిచ్చెత్తినట్టయింది. అమె. 

మనుష్య [పవంచంలో లేనేలేదు. 
ఘడియ రెండు ఘడియల్లో కోదర్ యింట్లో పంచాయితీదార్లు సమావేశ 

మైనారు. రణభఛోడుడు ఆహ్వానించగా వచ్చిన పంచాయతీదార్లు తమతో 
బాటు ఒక్ కర్రలు ఐదైదుగురు హంగుదార్లను పిలుచుకొని వచ్చారు. 

హంగుదార్లు లేకపోతే రక్తి ఎక్కడిది ? 

రెండు వక్షాలు స్పష్టంగా కన్పిన్తున్నవి, రణఛోడ్,. మనోర్జీలు ఒకే 

వక్షంలో వున్నారు. కొంతమందికి ఏ వపక్షమూ లేదు. వాళు ఎంత 
మురికిగా వున్నారో అంత పిచ్చివాళ్ళుగా కనబడుతున్నారు. అనలు: 

వాళ్ళు ఎందుకు పిలిపించబడ్డారో వాళ్ళకే తెలియదు. "పేథా వటలువంటి 

అన్ని విషయాలూ తెలిసిన వాళ్ళు బయట ఒక మాటా లోవల ఇంకొక 
మాటా చెపుతూ కొంగ భక్తులా కూర్చొని వున్నారు. గ్రామ మంగటు 
హుక్కాలు అందిస్తున్నారు. పంచాయితీదార్లు సంభాషణ [పారంభించారు. 
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రణఛోడుడిచ్చి న రూపాయలతో జేబులు నిండిన ఐదారుగురు పెద ద్దల్లో 

ఒక డైన పథా పేలు ఖబరాఃదు ఏమిటో వివరించడం ఆరంభించాడు. 

“వినండి, పిల వక్షంవాళు చెప్పేదేమిటం కే-ఆరేడు సంవత్సరాల 
రా (ఆక) 

కకం ఈ నంబంధం నిశ్వాయించబడంది. పిల్ల తరఫు కొంతమంది 

జర డే రూపం ర దు అయుతె మొహమాటం బంధువులకు ఈ సంబంభం అవు షై 

వలన అప్పట్లో వాళ్ళమి వ్యతిరేకంగా మాట్టాడ లేదు. అందువలన 

తాంబూలా౬ పుచ్చుకొనడం జి తటి 

శంకర్ పేధా వసులు మాటలకు అడ్డు వచ్చాడు. బహిరంగంగా 

ఎదిరించాడు. “కొంత ముంది అంటాడేమిటి? ఈ వషయం మన [గామంలో 

వున్న మన కులం వారికందరికీ తెలును, గలావామికి ఈ సంబంధం 

ఇష్టం శకడోతైే వాలాభాయి యులు అంచుకు జా పడయిండేవాడు ? వాలం ద 
పనుల్లో ఎందుకు సహాయం చేసేవాడు? ఇష్టంలేని వాడెవడైనా అటువంటి 
పనులు చేస్తాడా? నిజమేమిటని అలోచిస్తే గలా ఆ పనులన్నీ తన 
కుమార్తె మతు దృష్టిలి పెట్టుకొని చేశాడు" అన్నాడు. 

కూర్చున్న వాళ్ళల్లో చాలా మంది ోనిజమేన న్ తలలూపారు, 

“ఆ గలా జీవంది వుంటే ఈ పంచాయితీకి అవనరముండేదే గాదు. 

గలా లేకపోవడం వల్లనే ఈ వంచాయితి అవనరమయింది. తండి చని 

పోయిన తరువాత ఆ పల్బ మంచి చెడ్డలెవరు చూడాలి 95 అని మనోర్జీ 

1పశ్నించాడు. 

“ఆ విషయమే గదా, .మనం ఇపుడు ఆలోచి స్తున్నది?” అన్నారు 

కొందరు పెద్దలు 

“ఇష్టం లేనవ్పుడు లగ్నవతిక ఎందుకు పంపించినట్లు 9 వనువు [వాసిన 

వల కొడుకు పెళ్ళి కాకుండా పసుపుతో అట్లా గే వుండిపోవాలా +?” 

పూల్ జీ మండిపడ్డాడు. లేచి నిల్చున్నాడు. అతనితో గూడా ఐదారుగురు 
లేచి నిలబడ్డారు. 

“మీరరతా పెద్ద మనుష్యులా ? వీదవాళ్ళకు గౌరవం, షరా 

వుండవా? మీరంతా న్యాయం 'చెప్పడానికి బహారాః?? అన్నాడు ఫూల్ జీ 

తాత. 

రణఛోడుడు కూడా లేచి నిలబడ్డాడు. “అందుకని ఆ పిల్ల గొంతు 
కోయ మంటారా? ఇలవంతంగా పిక్టకు పెళ్ళి చేస్తారా 1 అన్నాడు. రణ 

6 



82 జీవితం; ఒక నాటక రంగం 

ఛోడుడితో బాటు వది మంది లేచి నిలబడ్డారు. ఆ నిలబడిన వాళ్ళలో 
మనోర్&జీ అతని తవతర బంధువులు వున్నా “ఈ. మనోర్బీ కొడుకు గూడా 

అక్కడె వున్నాడు. అకడు తన తండీ మరా ద తీసేశాడు. “నా తండికి 

బుద్ధి (భష్ష మైనది. అరవైవెళ్ళ వయస్సు వస్తే మతి పోతుందఎ సామెత 
అలోచించండి"” అనా న్నాడు. 

తన కొశుకు కన భార్య మాట వింటున్నాడని మనోకౌజీ మొవటనే విని 
వున్నాడు. కాని ఇ_తదాకా నాహసిస్తాడన అనుకోలేదు. ఇతడి కళ్ళు 
ఎ్యారబడ్డవి. కొడుకు వెపు తిరిగి -“ “ఓహో! వు గూడా పంచాయితీకి 
వచ్చావా? తాగిన వాటు ఇంకా వంటనైనా బట్టజేదు.”ో 

మనోరొజీ కొడుకు పక్షంలో పది మంది లేసి నిలబడ్డారు. వ 
జబర్డ స్తే చేయ పోతున్నావు. అతణ్ణి నివేమెనా అన క్నావంటే. 

“ధోవతి కట్టుకో శమైనా వగా తెలియదు. వంచాయి" చెప గానికి 

వచాడు"? అన్నారు కి కొంనరు పెద్దలు- దేలు నిండిన చారు; 

దానితో వ్యవహారం ముప్రింది. శంకర్, రణభోడు లిద్దరూ ఒకతే 

కింకొరు తారసిలారు. ఇద్దరి చెయ్యి చెమ్యు కలి.౦ది. అంతా దర 

గోళోమయివోబింది. చేతులు చేకులు కలవడమే గాక కాళ్లకు గూ." పని 
ఏర్పడి -ది. 

ఆ యింటి బయట ఆడ వాళ్లూ పిల్లలూ గుంషలు గుంపులుగా చేరారు, 

మగవాళు ఒకరొ కరు తన్ను కుంటుంటే ఆడ వాళు దూర నూరంగా 

పోవడం ఆరంభించారు. పిల్లలు పెద్దగా విడవడం మొదలుజెక్టారు. 

అంశ వకకు మౌనంగా కు ార్చున్న సుథా పటే న సస... తన 

పెద్ద శరీరం కఎలివోయేటట్టుగా పెద్దగా అరిచాడు. “ఆడవి వనుష్యు 

లాగా మీకు (న. మిమ; లి, అందరిని జాకిలోనుండి వెలివేయి 
స్తాను. కాకీ గోల చేస్తున్నారు. ఇక లేవండి. అందరం ఇంటికి పోడాం. 

ఇరు ప నస కమలో తామే న్యాయం తేల్చుకొంటారు”) అన్నాడు. 

పేథా వటపేలు తప్ప ముందున్న అముచారుగురు పెద్దలు తేచి నిల 

బడ్డారు “మీకు గూడా లేవండి. వాళ్లను తన్నుకొని “దావనీ మండి. 

మోదాం వదంతి అనారు. 

జనమంకా కేచి నిలబడ్డారు. క్కరలు కత్తులు చేతికి తీసుకొన్నారు. కొడ్డి 
'సిపు-ఉ,దేకం తగ్గించాకా-ఎవరికి తోచిన పని వారు చేశారు. 
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చాలామంది జనం ఇంటి బయటకు పోయారు. తరువాత మళ్లీ రెండు 
పక్షాల వాళ్లూ శౌంతించి నెమ్మదిగా ఆలోచనలో పడ్డారు. తగాదా ఏ 
విధంగా పరిష్కారం కావాలి గవా!! తన్నులాటలకో పాపలో 
తగాదా పరిష్కారం కాదని నిర్ణయించుకొని _ పంచాయితీ పెద్దలకు 

నమస్కారం చేశారు. కోపంతో ఆ “విధంగా [వ వర్తించినందుకు క్షమార్చ ణ 
చెప్పుకొన్నారు. పాయశ్చిత్రం చేనుకొంటామన్నారు. ఇక మేము మాట్లా రా డితే 
[బ్రహ్మహత్య చేసినంత పాపమనా గరు, 

అందరూ శాంతించిన తరువాత పేథా పకేులు గొంతు పెద్దది చేశాడు. 
పక్కనున్న తలగుడ్డనూ కత్తినీ చేతిలోకి తీనుకొనా న్నాడు. “మేము చెప్పిన 
మాట వినక పోతే మేము న్యాయం ఏ విధంగా ఇవ్వగలం? ఇక ఈ వని 

మావల్ల కాదు” అన న్నాడు. 

పీథా వ పేలును కూర జెప్టీటప్పటికి ఇరు వక్షాలవారికీ చెమటలు 

పోశాయి, “పె పెద్దలు .ది చెప్పితే అది శిరంసావహిస్తాము. ఇరు వక్షాలవారం 
నితో. 

ఎనుకు చెప్పము” అని ఇరు పక్షాలవారూ గట్టిగా చెప్పారు. 
అ [పాంకల£*ే “పీథా వకేలు పెద్ద రాజకీయవేత్త. అక్కడి జమీందార్లు 

గూడా అతని సలహా లేనిది ఒక్కడుగైనా వేయరు. వా- ;పారస్తులు అకని 

మాటను వెదవాక్యంగా భావిస్తారు. అశడి వయస్సు నలబైఐదు 
సంవక్సరాలయినా శరీరాన్ని బట్టి చూస్తే అరవై పిళ్లవాశడుగా కనబడు 
తుంటాడు. న్యాయం చెప్పడానికి కూర్చున్నప్పుడు తెల పే ఏళ్ల వాడుగా 
కనబడుకాడు. 

ఎదుటి వక్షాన్ని వోడించడంలో అతనికి పత్యేకమైన నైపుణ్యం వున్నది. 
సామాన్యంగా చిన్న చిన్న తగాదాలు అతడు పట్టించుకోడు. పెద్ద వ్యవ 
హారాలయితేనే పట్టించుకొ ౦టాడు. పట్టించుకౌన్న వః వహారాన్ని పెద్ద 

సమస్యగా మార్చివేస్తాడు. నక సమస్యలు నృష్టిన్తాడు. -ఈ సమన్యల 
నన్నింటినీ వర రంల ఎదుటి పక్షం వారిని కోరతాడు. ఎంతకూ 
తగాదాను తెగనివ్వడు, ఇరు పక్షాలవారూ విసిగిపోబున తరువాత రెండు 
నిమిషాలలో తన నో ఈ చెప్పి వౌప్పిన్తాడు.. అసలు నిజానికి ఈ 
పేశావపేలే ఆ [పాంతం౦లో ఒక పెద్ద సమన్య. అతడు ఎవరికి మేలు 
చేస్తాడో, ఎవరికి కీడు చేస్తాడో చేప్పడం కష్టం. అందరి దగ్గరా 
శహిరంగంగానే డబ్బు తింటాడు. అయినప్పటికీ అతడు అన్యాయం 
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చేశాడని ఎవ్వరూ అనరు. అతడెవ్వరికీ మ్మితుడు కాడు.. కాని అందరూ 
అకల్ణీ మి[తుడుగానే భావిస్తారు. ఒక్క రాయితో రెండు పక్షుల్నీ కొట్టడం 

అతని ౧కి బాగా తెలును. (తగాదాలు తీర్చడంవలన లభించిన డబ్బుతో 

అతని నల్లమందు ఖర్చూ, గుడ్డల ఖర్చూ నంవత్సరం పొడుగునా తిండి. 

ఖర్చూ, అన్నీ తీరుతుంటవి., 
(కొద్దిసేపెన తరువాత పేథా వేల్ కాళా పక్షంలో ముఖ్యులైన 

శంకర్ నూ, ఫూల్ జీనీ పక్కకు పిలిచాడు. లక్ష మాటల విలువగల ఒక్క 
మాట చెప్పాడు. 

“పిల్ల వక్షంవారి హఠం నంగకతి మీకు తెలును. పిల్ల దమునమామకు చ 

వీవాహం ఇష్టంలేదు. అతడు ఆ పిల్లను పెళ్లీ వ ర ండిట్లోకి కీనుకొని రాడు. 

మీరు ఆ పిల్లను ఎట్లా పెల్లి చే చేనుకొంటారు ? ఇరటే యజమాని బకికీవుంకే 

అది వేరే విషయం. పిల్ల తల్లి భరలేని విధవరాలు. మీఠే ఆలోచించండి. 

ఎవ్వరికీ యిష్టంలేని -ఈ పెళ్లి "మీరు ఎట్లా చేన్తారు ౪” అని అడిగాడు. 

“పె అధికారులకు ఫిర్యాదు చే చేస్తాము” అన్నాడు మావ్ జీ. + అది మీ 

యిష్టం. మీరు పై అధికారుల దగ్గరికి పోతారు. మంచిదే. మరి కులం 

వాళ్ళంతా వీచమువుతారు ? కులంవాళ్ళు మిమ్మల్ని వెలివేస్తే ఏ అధికారి 

మమ్మల్ని రక్షిస్తాడు??? అంటూ పేథా వకేుల్ నవ్వాడు. “మిరు తొందర 

వడకండి. ఇది పెళ్ని వ్యవహారం. ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాలు అనేకం. 
ఉంటుంటవి,. 

“అంక పిల్లను వదలమంటావా* వనువు పూనిన సెళ్లికొడుకు పసువు 

వూసి నట్టుగానే వుండవా తాడా ? అది మాకు అగౌరవం కాదా?” అన 

శూల్ బీ తాత కోవంగా, 

ఎవ్వడూ వనువుతో వుండడు. కులంవాళ్ళు ఉండనివ్వరు. మీరీ 
పీలను వదిలేయండి” పేధావకేల్ ఏదో రహన్యం చెపుతున్నట్టుగా 
నవ్వాడు” కొన్ని రహస్యాలుంటాయి. అందరి ముందరా రహన్యాలు- 

చేప్పగూడదు అన్నట్లు త కూర్చున్న వాళ్ళల్లో సగంమంది. 
మళ్ళీ లేచి నిల్చున్నారు. 

పరస్పరం సంపతింపులు ఆరంభించారు ఇకక ఆరేండ్ల క్రితం నిశ్చయ. 

మైన నంబంధాన్ని ఈ విధంగా భంగం పరచడం చాలామండికి నచ్చలేదు. 
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చివరికి పేథా వేలు శంకర్ చెవిలో ఏదో వూదాడు. శంకర్ 

పూల్ కీకో చెప్పాడు. శంకర్ పూల్జీ లిద్దరూ వేగా వెళ్ళి ఆలోచించారు. 
తమ బాటం ఇంటి వెనకకు పిలిచారు. “వారితో నం|పతించారు. కాసిమ్ 

బేచాత్లకు పేధా పటేలు సలహా నచ్చలేదు. కాని, వాళ్లో కులం వేరు. 

“శంకర్ | నీవు అంగీకరిస్తే రాత్రికి రాతి ఆ పిల్లను కీనుకొని పోయి కాళొకు 

ముడిబవెడతాని”ని కాసిమ్ అననే అన్నాడు. ఎవరైనా అడ్డం వస్తే కాళ్లు 

విరగగొడతామన్నాడు. శంకర్ గూడా అందుకు అనుకూలుడే. కావి 
కులం వన ఎట్టా + పెళ్ళి అయిన తరువాత పిల్లా పిలవాడూ ముక 

కులంలో కలవాలిగదా ! శంకర్ ఆలోచించాడు. 

అన్ని విషయాలూ బాగా ఆలోచించిన తరువాత పేథా పటేలు నలవో 

వాగానే వున్నదని అందరూ నిశ్చయానికి వచ్చారు. చివరికి రెండువందల 
ఇరవైరూపాయలు పిల్ల తరఫున పిల్లవానికి జుల్మానాగా యివ్వడానికీ, పిల్లి 

వాడి పక్షంవారు పిల్లను వదలుకోవడానికీ నిర్ణయం జరిగింది. 

రెండు వందల ఇరవె రూపాయలకు బదులు నాలుగు వందల నలభై 

రూపాయలు యివ్వడానికి కూడా రణఛోడుడు సిద్ధంగా వున్నాడని పంచా 

యితీదార్లకు తెలియదు. 

“రాజా పెళ్ళి విషయంలో ఇక మాకేమీ బాధ్యత లేదు. పిల్లవాళ్ణీ మీశే 

కుదుర్చుకోండి”” అని పేథా పేలు తీర్పు చెప్పివేశాడు. అయికే రాజో 

వివాహం ఎప్పుడు జరగాలి? అనే విషయంలో ఒక్క షర్తు పెట్టాడు. 

పిల్లవాడి పక్షంవాళ్ళ లగ్నపృతిక తిప్పిపంపివేసిన తరువాతనే వివాహం 

జరగాలి” అన్నాడు. వెంటనే పిల్హపక్షం వాళ్లు కాళొ వక్షంవారికి డబ్బు యిద్భా 

వేశారు. కాని ఆ రూపాయలు 'ఎవరు తీసుకోవాలి? ఎవరి దగ్గర పెట్టు 

కోవాలి? తీర్పు వినగానే కోవం వచ్చి హూల్కీ గుురం ఎక్కేశాయ.. చివరికి 

సీథా పకేలు బలవంతం వలన శంకర్ ఆ డబ్బు తీసుకొన్నాడు. ) 

“సీ మాట మీద విశ్వాసం వుంచినేసీ డబ్బు ప్ర స పసుపు 

పూసిన కాళా అట్లా గే వుండడానికి వీలులేమి” అని శంకర్ పేథా వకేలును 

తొందర చేశాడు. 

“సంబంధం తెగిపోయింది. ఈ పిల్లను ఎవరు చేస నుకుంబారని” ఎవరో 

ఈఅడ్తీగారు, 
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“వాల్స్ బంధువులున్నారు. కులం వాళ్లున్నారు. వాళ్లు చూచుకొం 

టారులే'” అని పేథా వేలు లేచాడు. ఆతని వెంట అందరూ లేచారు. 
వచ్చిన వాళ్లంతా భోజనాలు చేస్తున్నారు. కాళా యింట్లో విషాద 

పూరిక మైన వాతావరణం వ్యాపించి వున్నది. శంకర్ రూపా పిన్నికి అనేక 
విధములుగ నచ్చజెప్పాడు. (ఒతిమిలాడాడు. ఏమయినా మానవ శరీరం 
గదా !! రాజువంటి మంచి పిల చెయి త ప్పిపోయింది. ఆ పిల్ల ఎంత 

అందమైనదో అంత తెలిపిగలది. 

పేథా పటేలు గురం ఎక్కుతూ శంకర్ చేతికిచ్చిన లగ్నవడతికతో 
రూపా కన్నీళ్లు ఆగిపోయాయి. పిల్లవాడు వనువుతో వుండడని విశ్వాసం 
కలిగింది. కాని ఆమె అంత రాక్మ తపిన్తూనే వున్నది. చివరికి చెడ్డవాడు 
చెడ్డపని చేయనే చేశాడు అని దీర్హంగా ఆమె నిట్టూర్చింది. ఆమె భగ 
వంతుణ్ణి ఒక్క పే (వశ్నే వేసింది- 

“భగవంతుడా! అంత మంది పెద్ద మనుష్యులో న్యాయం చెప్పగలిగిన 
వాడు ఒక్కడూ లేకపోయినాడా ?” 



పంచా బు నిర్ణయం జరిగిన తరువాత గామసుంతా వివాదం 

ముణిగ్ి పోయింది. చాలాభాబిు యింట లేమ అం శ వడినట 
న న్న. 

ఇగ 

యింది. మాల యింట్లో రవాస్యంగా న (సమతాం జరుగు మున్న స 

డర్ యింట్లో రొజా త్రల్లి ఏడవాలో సంతోషింజాలో తెలియని స్థితిలో 

వడిపోమింవి. ఆ రోజు సాయంకం ఒకరి యింటీనుండి ఇంకొకరి యింటి 

మిశాయు వోవాలి. ఆశ పిల్ల ముంట్నుండే మిఠాయి రాక 

నుండి మిఠాయి రాజు ముంటికి SED టట టవ క. మన్ 

పెళ్ళి కాకుండానే వుండివోతాడా ? అందరూ అదే ఆళోచెన్తు: 

సరే, రాజుకు వరుడు ఎ వూరనుండి వస్తున్నాడు ౨” Nt) 

వేశారు. 

(ల = 6౬ id 
£ x! fn om 

ట్ & a బై ద్ (| 
ళీ గ Ca) Ca) 

tA ఎక (6 ఓ లు 

జ్ 

యో 

మంగలి వూళ్ళో నలుగురి యిశళ్ళకా బోయి ోనశవమా చెన్న కెళతుకు నానా 

గణే” పూజు కూర్చుంటునాాడు, అందరూ వచ్చి అనీ దించండి అని 

చెప్పి వచ్చాడు., పొరుగూరులొ వున్న పరమాకు ఈ విషయం శెలిసింది. 

పరమా యి-ట్లొనే ఇంత అన్యాయం జరుగుతున్నదా అ* అంతా ఆశ్చర్య? 

పడటం ఆరంభించారు ఈ నంగి తెలియగానే సరమా పేల్ వెంటనే 
a hn “ల్ 

తన [గామం వచ్చాడు(ఇంకా గస్వరమైనా దిగలద్కు భార్య మాటలు 

వినబడ్డవి.౬ 

“ఈ పెళ జి 

మాలి. “పెల్లికి విఘ్నం...) 3 

“విఘ్నం నీ నా జీవితాల మధ్యలోనే పిర్పడింది”” అని మాలి మాటను 
మధ్యలోనే అందుకొని వరమా వపటపేల్ గురం వీవు మీదనుండీ జీను 
కిందికి దించబోతున్నాడు., ఇంతలోనే రణధోడుడు ఇంట్లో నుండి బయటకు 

వచ్చాడు. 

“పరం మీది జీను దింపవద్దు. నానా తరఫున మిశాయి తీసుకొని 
లోవాలి”” అన్నాడు. 

ie? 
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వరమా పేలు తల తిరిగినంత అయింది. 

కనీ తల్లి... ఎక్కడికిరా మిఠాయి తీనుకొని పోయేది ?” అన్నాడు. 
రణభోడుని వయన్ను అప్పటికి ముప్పయి సంవత్సరాలు. పైలా 

వచ్చీసుగా వున్నాడు. పక్కన తల్లీ, పేరంటానికి వచ్చిన కడా) 
నిలబడి వున న్నారు. తండి మోటు తిట్టు తిళ్టాడు._ రణభోడుడు సహించ 
గలడా ? రణభోడునికి వొళ్లు తెలియని కోపం వచ్చింది. పక్కనున్న కర 
తీసుకొన్నాడు. తండి మీదికి దూకాడు. నలుగురైదుగురు రణఛోడుడికి 

అడ్డం వచ్చారు. ;(ప్రీరమా వేల్ కళ్లల్లోనుండి రకం [వవహిస్తున్న ట్లని 
పించింది. మాల్ీసాొ బాము పట్టుకొని తన్నాలనీ, ఇంట్లో గణేశ వూజ చేయి 

స్తున్న (బాహ్మణుడి ఆచమనం ప్మొాత బజ్ జార్లో పాశేసి నున్నగా వున్న 

అతడి తల రెండు వక్కలు చేయాలని అనుకున్నాడు. కాని ఏమి చేయ 

గలడు ? యమునివంటి రణఛోడుడు ఎదుట నిలబడి వున్నాడు. 
మాలి దృష్టిలో పరమా పకేలు ఎప్పుడో మరణించాడు. (బకికి వున్న 

వాడు, తన పిల్లల తండి కాడు. కాళా పినతండి మాత్రమే. ఆమె చూస్తూ 
నిలబడివున్నది. 

అంతా రసాభానగా తయారయింది. 

వెంటనే పరమా పకేల్ ఎగిరి సరం ఎక్కాడు. కాని మాలి సనగ! 
అడ్డం వచ్చింది. 

న “ఈ గురం మీ తండి సొక్తు కాదు. దిగు గరం” అన్నది. అంత 

వరకు శాంతంగా వున్న నాథా అందుకొన్నాడు. తల్లి ముందుకు వచ్చాడు. 

66గ్బీ అబ్బ సొత్తు తెచ్చావులే 1” అంటూనే నాథా రణభఛోడుని వెపుకు 

దూకాడు. “ఏమిటి? ముసలివా లక కొడతావా? నీ భుకాలలో అంత బల 
మున్నదా + కొవ్వు కళ్లకు తట్టిందా 1 ?55 అన్నాదు.) 

క్షణకాలం అంతా శాంతి 'వ్యాపించింది. నాథా ఆ విధంగా అంటాడని 

వరమా పేలు న్యవ్నంలో గూడా వూహించలేదు. “మాలీ! నాధా నీ 

మితభాషి అయిన కొడుకు. చూడు” అన్నాడు వల్. 

నిజానికి నాథా వ్యవహారం వరమాకు గూడా ఆ నమయంలో నచ్చ 
లేదు. తన యింటి భవిష్యత్తు భయంకరంగా అతని కళ్లకు కట్టడ నూరం 
ఖించింది. ఐదారు నిమిషాలు పిచ్చివాశులాగా నిలబడ్డాడు వరమా, 

నాథా, రణఛోడుడు ఇద్దరూ తిట్లల్లోకి దిగారు. 
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(పరమాకు చాలా కష్టంగా తోచింది. “మాలీ! విను. విను, నీ కన్న 
- కొడుకు లిద్దరూ “శాస్త్రం” _పారంభించారు. మాలీ! నా మాట జ్నాగత్తగా 
ఏను. కుటుంబంలో కలహ బీజాలు నాటావు. అవి నీ యింట్టి టోనే న కాళ్ల 

కిందే ఫలించబోతున్నాయి. అనుభవిస్తావు అన్నాడు. కొరడాతో 

గుాన్ని అదిలించాడు. “మాలీ! ఏడువు. వీళ్లిద్దరూ నీ కన్న కొడుకులు. 
ఇది నీవు నంపాదించిన ఆస్తి, ఏడుపు ఒక కసే నీకు మిగలబోతున్నది”” 

అన్నాడు. గరం ముందుకు సాగింది. గురం వెంట వున్న గ్నురపు పిల్ల 

మాలిని ఎగతాళి చేస్తున్నట్టుగా హీ హీ హీ అని సకిలించింది. 
పరమాను వెనకకు పీలుచుకొని రావాలా, కరలు తీసుకొని తారసిల్లిన 

నాథా రత శురి) వారించాలా, నిశే* ఎమ్రరాలైవున్న మాలికి ధైర్యం 

చెప్పాలా లేక ఇంటి = Eee పాటలు పాడించాలా * ఏమీ చేయాలో 

అక్కడున్న వారికెవ్వ రికీ తోచలేదు. 
ఇదంతా క్కువైనట్లు కాళా యింట్లో కూర్చొనివున్న జెచాల్, కాసిమ్ 

వగైరాలు “ఈ మాలి రాజుకు గూడా శతు ఏవురాలయింది అంటున్నారు 

పదిహేనేళ్ళ మావ్జీ కొడుకు రామూ మాలిగారింటో మండుతున్న 
హోలీలో నెయ్య పోస్తున్నాడు. “వినండి, వినండి. అంద దరూ నానా పెళ్ళికి 

పాటలు పొడుకున్నారు. మాలి పాడుకుంసే కొడుకులిద్దరూ తాళం 

వేస్తున్నారు. ఆహాహా ! పొటలు ఎంత జబాగున న్నాయి !*? అంటున్నా రు 

నాథా రణభోడు లిద్దరూ తిట్ట రాని తిట్టు కట్టుకొంటున్నారు. మాలి 
క రలు రీనుకొని తారసిలుతున్న ఇద్దరిని వారిస్తున్నది. 

గేవెదూడలు బజోట్టాడుకొంటే చెట్టు వికిగిపోతవని సామెత. నాథా 

రణఛోడు లిద్దరిలో ఒకడికి చెయ్యి విరిగితే ఇంకొకడకి తల పగిలింది. 
ఇద్దరి మధ్య పు న్న నూలి చేతి గాజులు ముక గలు ముక్కు అయినవి, అట్లా గే 

కొంచెంసేపు వూరుకొంకు ఏమయెదో భగవంతునికే తెలియాలి. కాసిమ్ 

బేజాత్ లిద్దరూ అడ్డంబడ్డారు. అన్నదమ్ముల్ని ద్రరిని మీడ ఏశారు, 

మంగలి పిలి స్తె వచ్చిన గామ్యుల (తా తమాషౌగా చు చూస్తున్నారు. లో 

పల అంతా నంతో ల “మాలీ ముగ్గురు కొడుకులూ గణేశ హపూజి 

చెస్తునా న్నారు” అంటున్నారు... “అంతే కాదురా. శారీ గూడా పూజకు 

కూర్చున్నది”? అని మ. “ఇల్లంతా గణేశపూజకు కూర్చున్న 
ననరా తమ్ముడూ 1!” అన్నాడింకొకడు. 

[ల 
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“అదికాదు కేవోయి! వనుపు రంగ్రెతే వచ్చిది. అందుకని పెళ్ళి. 

కొయకుకు నెత్తురుతో రంగు పూస్తున్నారులే” అన్నాడు ఇంకొకడు. 
ాని పరమా యింట్లో జరుగుతున్న హంగామాను చూచి కాళా తల్లి బాలా 

విచారించింది. గబ గబ తాను ఇంటి వెనక భాగానికి పరుగెత్తింది. 

“పరమా మరదీ' ! పరమా మరదీ !” అని పెద్దగా పిలిచింది. “తిరిగి 

రాకపోతే కాళ్లామీద ఒట్టు” అన్నది 

కాని ఈ మాటలన్నీ వినకపూర్వమే పరమా గురం నందు దాటి 
వెళ్ళిపోయింది. 

నా మూలాన పరమా మరిది ఇంటికి దూరమైనాడిి ని కాళా తల్లి 

చాలా చింతించింది. 

రెండు జొముల సమయంలో ఎండ మండి పోతున్నది. మైదానంలోనూ 
నదీ తటంలోనూ, పొలాలలోనూ భూమి ఆవిరి కక్కుతున్నది. పశువులూ, 
బింకుడొలమూ చెట్ట (క్రింద పడుకొని రొప్పుకున్నవి. పక్షులు ఆకుల 
చాటున దాక్కొంటున్నవి. నలువైపులా ఒక్క టీ శాంతిగా వున్నది. కాని 

ఒక్కగానొక్క వరమా పేలు గురం మాతం దుమ్ము రేపుకుంటూ 
ముందుకు వరిగెక్తుతున్నది. 

ఆ సితిలో పేలును ఎవరు చూచినా-పాపం! ఎవరో దుఃఖజీవి అని 
అనకుండా వుండరు. 
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భగవంతు డేది చేసినా మంచికే చేస్తాడు 

దాదాపు సాయంత మయ్యేటప్పటికి ఫూల్ జీ తాత గురంమీద ఎక్కిన 
శంకర్ కాళా యింటి ముందు ఆగాడు. దోవ మధ్యలోనే వరమా పేలును 
అడ్డ గించి బలవంతంగా యింటికి తీసుకొని వచ్చాడు. 

శంకర్ గుురం దిగగానే “రూపా పిన్నీ! ఇదిగో లగ్నపంతికిి 
అన్నాడు. 

పరమా వకేలు తన యింటి' వైవుకు చూచి మాలీ వినేటట్టుగా “ఇక 
మీరు. ఏడవండు.. వనువు. వూపిన నానా. వనుష్షతో నే ఉన్నాడు, రణ 

ఛోడుణ్ణి వంచాయతి చేయమని చెప్పండీ” అన్నాడు. 

వరమా పేలు అన్న కెండు మాటలూ అక్షరాలా నిజమైనవి. కోదర్ 
యింట్లో నుండి లేచిన పంచాయితీదారులు నానా అత్తగారింట్లో తిరిగి నమా 

వేశమైనారు. నానా అత్తగారు తగాదా బెట్టింది. “మనోర్ పేలు 
కొక్కడికేనా మేనగోడలున్నవి ? ఇంకెవ్వరికీ ఆడపిల్రలు లేరా? సంబంధం 

చేయడం, తుంచివేయడం వారిష్టమేనా? మా అమ్మాయిలో ఏ లోప 
మున్నదని పిల్లవాడికి మళ్ళీ పెళ్ళి చేస్తున్నారు? బీదవాళ్ళమైకే మాతం 
మాకు పరువూ మర్యాడా లేవా + అని పంచాయతీదార్ల వెంటబడింది. 

జేబులు నింవుకొన్న ఏ కొద్దిమంది మ్మాతమో తప్ప మిగిలిన వాళ్ళంతా 

జరిగిన పనికి చాలా కోపంగా వున్నారు. ఎంత వీవతనంలో వున్నా 
మాటకు విలువ వుండాలి. న్యాయం అందరి విషయంలోనూ ఒకటిగానే 
వుండాలి. తోకలున్న వాళ్ళకు ఒక న్యాయమూూ లేని వాళ్ళకు ఇంకొక 

న్యాయమూ పనికిరాదు అని వాళ్ళ ఆలిిపాయం. అలు పిల్లలకు రెండు 

రెండు నంబంధాలు చేస్తారా? నీదవాళ్ళమైన మా పిల్ణలకు కుదిరిన 
సంబంధాలు చెడగొ ట్రి వేస్తారా?” అని బహిరంగంగానే విమర్శన 

పారంభించారు. 

కొంతమంది పేథా వేలు వినేటట్టుగానే - “ఓ వకేలూ! న్యాయం 
చేయదలచుకొంటే అందరి విషయంలోనూ సమాన దృష్టితో వుండు- 
లేకపోతే నీ గౌరవం మా గౌరవం గూడా దక్కదు” అన్నారు.. 
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కాని అనలు నానా రెండో పెళ్ళి విషయంలో పంచాయతీ కోరమని 
పేథా వపేలే నానా అత్తగారికి సలహా చెప్పిన విషయం చాలామందికి 
తెలియదు. 

తగాదా (పారంభ మయింది. చక చర్చలు జరిగి రోజు రోజంతా 
తల వగలగొ ప్రుకొన్న తరువాత పేథా పపేలు తీర్పు యిచ్చాడు. 

(రా నరొవాలా [గామంలో నర్చి కూతురు కొరకై తాంబూలాలు పుచ్చు 
కొన్న పదిహేను రోజులకు పెళ్ళి కొడుకు చచ్చిపోయాడు. అందువల్ల 

నర్బీ కూతురు పెళ్ళి కాలేదు. అందువలన నర్సీ కూతురుతో కాళాకు, 
వివాహం జరగాలి. రాజు వివాహం నర్స్ అన్నతో జరగాలి”” అదీ తీర్పు. 

ఆ తీర్పు విని అందరూ సంతోషించారు. 

“అరే! పేథా పపేలూ! ఏమి నీ తెలివి!!”” అని కొంతమంది అన్నారు 
గూడా. . 

“వరమా పేలు కొడుకు నానా సంగతి ఏమిటి? పనువు పూనుకొని 
కూర్చున్నాడు గదా!! కాళాకు జరిగిన అన్యాయం జరగనే జరిగింది. మరి, 
-ఈ,మర్యాదగల వారి నంగతి..*”” ఎవరో స 

(మనోర్ గూడా అదే [సశ్న రెట్టించి వేశాడు 

పేథావ కేల్ ఆ (వశ్నకు స్పష్టంగా జవాబు చెప్పాడు. 
“తమ్ముడూ !” అని మనోర్ను పేథా దగ్గరకు పిలిచాడు. 
“నానా గణేశ పూజకు కూర్చున్నమాట వాస్తవమే. నేను గూడా 

అంగీకరిస్తాను. పిల్టనిచ్చే వాళ్లు గూడా అంగీకరించవలెను గదా!! నేను 
పనుపు పూనుకొని కూర్చుంటాను. నాకు ఎవరైనా వచ్చి పిల్లనిస్తా రా 

నివే చెప్పు. నా వశ వఏవిమిటంటపే - అనలు నానా ఎవరినడీగి పసుపు 

పూనుకొన్నాడు ? ఎవరిది తప్పు?) అని ఎదురు [వశ్న వేశాడు.) 

జనమంతా గొల్జుమని నవ్వారు. మనోర్ జీ ముఖం తెల్లబడి పోయింది. 
ఆ తరువాత కొంతమంది కాళా రాజూల సంబంధం నిలబెట్టవలెనని 

[ప్రయత్నం చేశారు. ఆ (వయత్నం ఫలిస్తే పేథా వేలు జేబు ఖాలీ 

చేయవలసిన అవసరం ఏక్చడేది. అందువలన దానికి అతడు అంగీకరించ 

లేదు. వంచాయితీడార్డు పేథాతో ఏకీభవించారు. 

చివరికి కులంవాళ్ల ముందు శంకర్ కాళాల లగ్నమవ।తికా, మనోర్ 
రాజుల లగ్నవకికా తయారుచేశారు. 
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భ్ తీసుకొని హూలీడీ తాత గృురమెక్కి, శంకర్ కాళా 
యింటికి చేరాడు] స పరమా పేలు విచారానికి అంతం లేకండా పోయింది, 

ఏడు త రాలుగా పేక్పడిన కుటుంబ గౌరవాన్ని ఒక ఆడమనిషి ఘడియలో 
మట్టిలో కలిపివేసింది. ఆదీ అతని విచారానికి కారణం. ముఖం చూవ 

డాన్శే అతనికి సిగ్గు కలిగింది. తన కుమారుడు పసువు పూసినవాడు పనుపు 

పూసినట్టుగానే వుండివోయాడు. “చెరపకురా, చెడెదవు”” అనే నామెత 
చరితార్థా మయింది అనుకు న్నా డు. 

అత్మప హత్య చేనుకోవాలో” కాళా యింటికి నిప్పంటించాలో లేక పరమా 

పేలు గొంతు పిసికివేయాలో మాలీక ఏమీ తోచలేదు. మంచంమీద వడి 

వున్న రణళోడుడు అవమానం భరించలేక కుమిలి కుమిలి బోతున్నాడు: 
కాళా తల్లీ వతం పూర్తికాగానే ఉపవాసం మానివేసింది. ఆడవాళ్ళు 

పాటలు (పారంభించారు. 

“హరి గలనుం ధోగం నేగోల నోగోటో కేనరియా లాల్, 

కోతే నావాబా ఘోడీలా వోరీ అలుం కేసరియా లాల్” 
పాగా కుచ్చు మీద గులావీ పువ్వూ, ఎరకేనరం వంటి గోటూ వున్నది. 
నీవు కావలినంయకే గురాన్ని కొని తెస్తాను. 

ఇటు లగ్నపతిక తీసుకొని మనోర్జీ కోదర్ యింటిముందు గరం 
దిగాడు. కోదర్ తల్లి “అన్నా! శోక వృతిక తెచ్చావా?” అని అడీగింది. 
పెళ్ళి ఇంట్లోనే ఆనందం లేకపోతే - సంతోషం లేకపోతే _ ఆ యింట్లో 

పాటలు పాడడానికి ఎవరు వెళ్లతారు? 
కాళ్లా యింట్లో యువకులే కాదు, నడివయస్సులో వున్న వాళ్ళు గూడా 

నిన్న జరిగినదానికి బదులు తీర్చుకొంటున్నట్టుగా ముక్త కంఠంతో 
గొంతెలి పాటలు పాడుతున్నారు. కాసిమ్ ధనుర్విద్యా నిప్పణుడు లాగా 

బాణ.మీద బాణం తీసినట్టుగా పాటలమీద పాటలు పాడుతున్నాడు. 

66 0గ రేజ్ ఆవ్యో రే జుదీ జొలత్నో 

టోపీవాలో ఆవ్యో రే విలాంతొనో 
వనీ గాడీ మాంభఎయా ఛే లాల్ 
వినీ మఢమనా బోల్ కాలా కాలా, రే అంగరేజ్ ఆవ్యో 

ఏ సపైండా లావ్యో ఛే మాతా 
ఏనీ మఢమనా గాల్ రాతా రాతా రే 
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వేరు జాతికి చెందిన ఇంగ్లీషు వాళ్ళు వచ్చారు. 

విదేశాల నుండి టోపీ వాళ్ళ నచా?రు. 

బండి నిండా నిహులు మహ. వచ్చా 
a 

న్షు 

suse ర రై బండ మొనలైన వన్నీ జనానికి 

ల జనం ఉత్సాహంగా ఆ పాటలు వింటూ 

హు yeas అ కాస్ ఉత్సాహ ౧కి అంతులేకుండా 

బోయింది. రెలు బండకి నంబంధించిన ఇంకొక పాట మొవలుబెనాశు. అది 

పాడే పతి వేరు. కాసిమ్ నలుసు నలుగుర్ని ఒక్కొక్క చోట చేర్చి 

ఒకరి భు3ంమివ ఆంకొకరి చెయ్యి బెట్ట మున్నాశు, అందరకూ అదే విధంగా 

తయారైనా 

గాడీ నడప్ చయీశే అవీ రే రామా రాలేక! 
గాడీ డుంగర్ మా అచ -ణీ రే రామా రాఠోడ్! 

గాడీ వోలే ఛే కే చాలే రే రామా రాఠోడ |! 
గాడీ కోడాళా మంగావే రే రామా రాఠోడ! 
గాడీ వావడా మంగా వేరే రామా కాకోడ్! 

గాడీ రేల్వాయీ ఓ వథరావే రే రామా రాకోడ్! 
గాడీ నశప్ దయీనే చా లీరే రామా రాకోడ్! 
రైలు బండి పకుగెక్రుకుంటూ వస్తున్నది. 

౫ బండ కొండల మధ్య నిలిచివాయింది. 

రఎ బండి కదుబుకున్నదా లేక నడున్తున్నదా [1 

రైలు ఎంత గునవం తెచ్చంచుకొంటున్నది. 

రైలు బంశ వార తెబ్పంచు కొంటున్నది 

రెబు బండి ఇన బద్రీ లమవ వ్యాపించి వున్నది. 

రెబు బండీ ఎరుగెక్తు ౦టూ బయలుదేరింది. 

ఆడవాళ్ళు వాట చెపుతూవుంటే శంకర్, నాథా రామా భార్యలు మగ 
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వాళ్లను అనుకరిన్తూ రైలు బండీ నడకను అభినయిస్తున్నారు. సడప్దయీనే 
అపార ఒకరి వెనకవున్న ఇంకొకరు ఐదైవము అడుగులు ఎగి9 గంతు 

వేస్తున్నారు. బండిలాగా ఆగిపోతున్నారు. ము దుకు వకగిక్తుకున్నారు. 

పాడేవాళ్లూ వినేవాళ్లూ మహదానందంలో ఉన్నారు. అదే పాటను డో 
సారీ గూడా పావస్తున్నారు. స్త్రీలూ, పుకుషులూ “హాలే ఛే కే చాలే ఛే” 
అన్నపుడు వూగివోతున్నారు. చివరి చకణం అందుకోగానే జనం రలు 

బండి గా నడుస్తున్నారు. పరుగెక్తుతున్నారు, 

చీకటి వశగానే జనమంతా భోజనానికి 
భోజనం చేశావో లేదో తెలియద. వెంటనే పాటలు 

కు రాక అంతా పాటలు వాడుకూనె వున్నారు. అంతా అనంద౦లొ వున్నా 

ఆ వాటలు వింటుంకే పరమా పేలు కుటుంబానికి మాతం వొంటిమీద 
చా 
- తేళ్లూ తెడులూ వెకిన cwo ద 

బాధవశుతున్నారో చెప్పడానికే వీలులేని పరిస్టితి ఫ్ 

అట్లా గే గ తశిత వ; 

"వగలు మా [తం తక్కు న ఒక పాట పూర్తి అయితే రెండో 
పాట [వారంభ మవుతున్నది. రోజు గడచింది. రెండో రోజు విందు 

ఏర్పాటు అయింది. యువకులక్యూ న వయస్సు వారికీ కొత్త వని 

దొరకీంది. అంతా సామాను తూయించ్రశంలోనూ, లెఖ వేయడంలోనూ 

మగ్నలైనారు. గుండిగ పరమాన్నానికి ఇరవై ఆరుశేర్ల బెల్లమైతే 
ముపా న్ గుండిగకు ఎంత బెల్జం కావాలి? అదీ లెఖ, పద్ పన్నెండు 
మంద ముసురు ముగురుగా కలసి కంకర రాళ్లతో లబ్ధ కడుతున్నారు, 

ఒకడు కట్టిన లెఖ్బను ఇంకొకడు అంగీకరించడం లేదు. ఏ ఇద్దరి లెల్ల 
ఒక్కటిగా 'కలవడంలేదు. 

కవెపు ఈ లెబ్బల వ్యవహారం జరుగుతూనే వుంటే రెండోవైెప్ప 

షా. వున్న వారిక్ ఇదేమీ పట్టలేమ. ఇంటి వెనక భాగంలో గాడి 
పొయ్యిమీద ఎనళ్ళకు నీళ్లు పెట్టిన యువకుల (పవంచం ఇంకొక రకంగా 
వున్నది. వొటలు పాడుకున్న ఆడ వాళ్ళను చూచిన కొద్దీ ఈ యువకుల 

హాసపు మాటలు హద్దులు దాబీపోతున్న వి. ఒకరిని మించి ఇంకొకరు 

మాటలు వసరుతున్నారు. 

మాలి అదంతా చూచి నహించగలవా* లేచి తన తండి యింబికి 
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వెళ్లిపోయింది! ఆమె తల తిరిగిపోతున్నది. ఎందుకు తిరగదు ? కళ్ళు 
మూనుకొన్న దేగాని, చెవులు వని చేస్తూనే వున్నవి గదా!!!) చుట్టుపట్ల 
వున్న నాలుగైదు [గామాలనుండి వచిన అడ వాళ్ళు భోజనా నానిక్ పోతూ 
గూడా గౌంతెత్తి పెద్దగా పాటలు పాఠుకున్నారు. ఆ పాటలు తనను నలు 
వైపులనుండీ చుట్టిముట్టి తనకు వురివేయబోతున్నవని అనుకొన్నది. మాలి 
(భోజనాలు (పారంభమైనా ఆడ వాళ్ళ పాటలు మాతం స. 

మాలీ తనలో తాను “ఈ oss తినడానికి వచ్చా రా పాడశా 

వచ్చారా? భగవంకుడు ఎంతెంత పెద్దగొంతులు వీళ్ళకు పెట్టాడు 4 . 
అనుకొన్నది. తెల్లవార్లూ మంచంమీద ఆ వట్ట మీద నంటి వె 
మీదకూ ge పట్టె "మిద నుండి ఆ ప్రి మీదకూ దొర్లు తూ గడిపింది. కణ 

కాలంలో చెవుల పారలు తెగిపోతవేమో ననుకొన్నది. కాని ఆమె 
హృదయానికి కవ్వుకొన్న తెరలో?. 
“కుమిలి కుమిలి విడుస్తున్న ది. తలచాదుకొంటున న్నడి. [(పయోఎనం £ 

నా కొడుకు వనువుృతోనే వున్నాడు !”” అ మె గుండె వగిలిన టనిపించింది. 

వెంటనే నానాకు కబురు పంపించింది. “నాథా భార్యగానీ, పెద్దవాడి 

భార్యగాని, మునలి వాడు గాని ఎవ-రూ కాళా యింటికి పోసూడడు. 
పోతే ఇక మీకూ మాకూ నంబంధం లేదు” అని ఆది వేసింది, కాని నాథా 
భార్య ఆ ఆజ్ఞను మన్నించ లేదు. ఉడికించడా నికి తిన్నగా వెళ్ళి పెళ్ళీ 

ఐండిలోనే కూర్చున్నది. 
మాలి ఆ విషయం తెలియగానే తోకతొక్కిన త్రాచులాగా బుస 

గొట్టింది. ముచంమిద' నుండి కిందకు దూకింది. 

“పెళ్లి బళ్ళు దుమ్ము రేపుకుంటూ పొలాల్లో వరుగెత్తుతున్నవి. పెళ్ళి 

పాటలు వినబడుతున్న వి, 

(ఏక్ యూలావాడీ సోపారీ నుం యూడ్ ఛే 
అమారా కాళూ భాయీ నే టుంపియానీ హోష్ ఛే 
వేవాయీ నా మఖితో అమనే శకేయీ మే...ల 
రూలావాడీ సోపారీ నుం యూడ్ ఛే 
ఒక యూలావాడీ పోకచెట్టున్నది. మా కాళా భాయికి తల దువ్వుకొనే 

తెలివున్నది. వియ్యంకుడు కలవకపోతే మాకు చెప్పండి రూలావాడీ. 
పోక చెట్టు ఒకటున్నది. ) 
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రెండోవెపు ఆ ర్నాతికి ర్యాతే ముసకివాడికి కొట్టు లభించడమే గాక 

అతని యిల్లు రెండు భాగాలుగా పంవకం చేయబడ్డది. 

రాజు యింట్లో ఒక యజ్ఞో పవీక ధారి భజం|తిలను ఢోళ్ళు వాయించ 

మంటూ సప్తపది మంతాలు చదువుతున్నాడు. 

నిదా మహీ( నహి హతుం తన థాన్ జ్యారే 

జేణే జునో పూరణ రక్షణ కీధుం త్యారే 

నిదలో గూడా - తన శరీ వాన్ని రక్షించ్చుకోలేని వారిని సైతం ఎవరు 

రకిసుంటారో అతడు మిమ్మల్ని సంపూర్ణంగా రక్షించు గాక! డోలు 

సన్నాయి వాయిద్యాల ధ్వని మధ్యలో ఆ యజ్ఞ పసిక ధారి వధూవరుల 

చేకులు కలిపాడు. ఆ సాయం తం కటాలూ చచవంపులూ జరిగాయి. ఆ 

తరువాత బుక్కాయి, వనంతం౦ చల్హుకొనడం జరిగింది, అవ్పగింత లయి 

పోగానే చిన్న బండీలో రాజు అత్తగారింటికి బయలుచేరింది. అదే సమయంలో 

కాళా గూడా తన భార్యతో కలిసి తన (గాములొకి (పనేశించాడు. 

రూపాకు అ గల్లీలో శాంతి లభించింది. కారణమేమంటే తమ యింటి 

[పక్క భాగం నాథాక్కూ పరమాకూ లభించింది. అది తెలిసి రూపా చాలా 

సంతొషించింది. అందరితో చెప్పటం ఆరంభించింద్- 

“మా కాళా భార్య కాళ్లు మంచివి. ఆ పిల్ల యీ యింట్లో అడుగు బెట్ట 

గానే మాకు శౌంతి లభించింది”న్నది.; అంతేగాక మనోొర్ జొుల్మానాగా 

యిచ్చిన డబ్బుతోనే పెళ్ళ ఖర్చంతా జరిగిపోయింది. అది గూడా కోడలి 

[పతాప మేనని ఆమె అభ్మిపాయం. ఆ ఆనందంలో రాజుకు బదులుగా తన 

యింటికి వచ్చిన కోడలి ముఖంమీది స్పోటకం మచ్చల్నీ, ఎగుడు దిగుళ్ళను 

మరచిపోయింది. “ఆందం ఎవరికి కావాలి? కొరుక్కుని తింటామా ?”” 

అనుకొన్నది. పిల్ల పేరు భలీ. కాళా కండే పిల్ల రెండేళ్ళు పెద్దది. అంటే 

తొందరగా కాపరానికి వస్తుందనుకొన్నది. చివరకు బాగా ఆలోచించుకొని 

భగవంతుడేవ చేసినా మంచిశే చేస్తాడనుకొన్నది. వెంటనే ఆమెకు తన 

భర్త జ్లావకానకి వచ్చాడు. ఆమె కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి. 

“భగవంతుడు నీకు ఈ సుభాన్ని |వసాదించ లేదు. నేను బతికే 

వున్నాను. భగవంతుడు వెయ్యి హస్తాలతో మా శీరన్సుపై కూర్చొని 

వున్నాడు. మనమెందుకు విచారించాలి 1” అనుకొని నమస్కరి_చింది. 

7 
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రూపా కొత్త కోడలు మేలు కొరకై రకరకాల మొక్కులు మొక్కు 

న్నది. మనస్సును సంకృప్తి వరచుకౌ న్న ది. అయినా రాజును చూచి 

నవుడల్లా ఆమె హృదయం కలుకు సమన వ భగ వంతుడు రాజుకు మంచి 

రూపాన్న (వనె సావంచాడు. “౫ పం నవనవలాడ్తే వూదీగ 
లాగా రోజు రోజుకూ రాజా వి సించడం ఆరంభించింది, (అది బాల 

న్నట్టు రాజు కాళా తల్లి ఎక్కడ కన్పించినా “అత్త అని పిలిచేది. రాజా 
తల్లి అది మంచిది గాదని రాజును అనేక పర్యాయాలు see 
అయినా రాజూ సయత్న ంగానే - రూపొ అత్త అని అనివే సేది... : 

ఒకరోజు గొడ్లను తోలుకొ నిపోతున్న [గామస్థు లంతా వినేటట్లుగా రాజా 

అత్త శబ్దాన్ని [ప్రయోగించడం జరిగింది తన తల్లి నుద్దేశి_ చి రాజు 
“అమ్మా | అమ్మా ! మన గేదే, అత్తగారి చాందీ (గేదె పేప) రెండూ. 

మధ్యలోనే 'సేదవు లు కొరుక్కొని రాజు మాట ఆపివేసింది. 1! 
ఐదారుగురు అడవాబ్ళు నిలబడివున్నారు ఆ మాట వినగానే ఫష్కన 
నవ్వారు. రణఛోశుని భార్య గూడా అక్కడే వున్నది. ఆమె వూరు 

కుంబుందా? “*వమే? రాజూ! నీకు ఎంతమంది అత్తలు?” అని 
అడిగింది, 

మూడు దోవలూ కలిసే చోటు అది. అమ్మలక్కలందగూ బప వట 

రాజు అన్నమాటకు రాజు తల్లికి కోపం వచ్చింది. కూతుర్ని ముక్కచివా 
పెట్టింది. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నీ అలవాటు మారడంలేదు ; ఇం పసన 

ఈ పొరపాటు చేశావంటు చీరి వేస్తాొనన్నది. గబ గబ ఇంటికి వెళ్ళి 

పోయింది. 

ఆ మాటి అన్నదే గాని రాజు త ల్లి ఇంజికిపోయి భోరున ఏడ్చింది. 

రాజు పెళ్లి తప్పించిన వాళ్లనందరినీ ఎన్ని తిట్లో తిట్టింది. తన అనవోయా 
స్థలికి వలవలలాడీంది. 

కాళా తల్లి తన ఇంట్లో ఒకమూల కూర్చొని జరిగిననానికి కన్నీరు 
కార్చింది. వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది. 
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దిన దినం పెద్ద వాశవుతున్న కాళా అదృష్టంలో ఆ ఏడుపు గూడా (వాసి 

లేదు. జరిగినదంతా జ్ఞాపకం రాగానే అతడు పెద్దగా నిట్టూర్చి 66 అయిందేదో 

అయిపోయింది” అనుకొనేవాడు. ఆ విషయాన్ని మరచిపోయే పయత్నం 

([పారంభించాడు. 

అయితే తోటిపిల్లలు మాతం కాళా రాజుల స్నేహాన్ని మరచిపోలేదు. 

మర చిపోనిచ్చేవాళ్ళు కాదు. దాగుడు మూతల్తూ ఉప్పు పట్టీలూ ఆక 

టప్పుడు కాళా రాజును పట్టుకొ ౦కే రాజును ఆ పిల్ల మొగుడు పట్టుకొన్నా 

డని పెద్దగా పిల్లలంతా అరిచేవాభ్ళు. అది విని శకాళా సిగు పడేవాడు. 

రాజు గూడా సిగువడి పారిపోయేవ. వక్షిలాగా ఎగికపోయేది. భ యంవల్ల 

ఇంటికి పోయేవిగాదు. ఏ మారుమూలకో - ఎవ్వరూ లేనిచోటికి - జు 

మౌనంగా కూర్చోనేది. శాళా ఆడుతూవుంట ఆ ఆఅఫతో తను పొర్లొ నేది 

గాదు. రాజు ఆడుకూవుంకే కాళా దూరంగా తను చేకులు కట్టుకొ ని నిల 

బడేవాడు. |కమకమంగా వాళ్ళు ఒకర్ని ఇంకొకరు చూచుకొనే అవ 

కాశం గూడా లేకుండాపోయింది. రాజు గలగోటా పుష్పంలాగా విక 

సిస్తుం పే - తల్లి రాజును ఆటలకు పోవద్దని కట్టడి చేసింది “రాజూ! నీవు 

ఎంత పెద్దదానివైనావో తెలునునా * ఇక ఆట త్త పోగూడదుి” అన్నది. 

కాళా -పెన్దవాడైన కొద్దీ అకని తెలివి తేటలు పెరగడం ఆరంభించాయి. 

అతనిలో దృఢత్వం ఏర్పడుకూ వచ్చింది. కిశోరావస యౌవనావస్థ ఈ 
రెండింటి మధ్య వున్న నాలుగైదు సంవత్సరా లూ రాజు కాళొల "మధ్య 

మాటలు లేకుండా గడచాయి. చాలాసార్లు నీళ్ళు నింపుకొనే చోవో, ఏ 

పొలం గట్టు మీదో ఇద్దరూ కలిసే సవాళ్ళు. అయినా ఇద్దరు శో|తువులు 
కలిసినట్లు ఒకరినొకరు సరిగ్గా చూచుకొనే వాళ్ళు గూడా కొద ఒకరోజు 

గడ్డి మోపు తలమిదకు ఎవరైనా ఎత్తుతారా అని రాజు ఎదురు చూస్తున్నది. 

ఇంతలో కాళా అక్కడకు వచ్చాడు. కాళొ కనిపించగానే ఆమెలో ఏమి 

సంచలనం కలిగిందో తెలియదు, తనంత తానుగానే మోపును అమాంతం 

ఎత్తి నెక్తెన బెప్టుకొన్నది. 

నిజమాలోచిస్తే _ కాళా రాజు లిద్దరూ తమ తమ మనస్సుల్లో ఏవో 
నందే వోలు పెట్టుకొన్నారు గాని నంఘం వారిద్దరి మధ్య జరిగిన పూర్వ 

కథను ఎపుడో మరచిపోయింది. ఏదైనా మాట సందర్భంగా ఆ ఘటన 
చర్చకు వచ్చినా దానికేమి (పాముఖ్య ముండేది గాదు. సంఘంలో అము 
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వంటి ఘటనలు జరగడం మామూలే. అందువలన ఎవ్వరూ వట్టించుకొనే 
వాళ్ళు కారు. అంతేగాక ఎవరెవరి మధ్య ఇటువంటి సంబంధాలు నిశంయ 
ఖ్ న్్ అటి స్త్రీ పురుషులు ఒకచోట కినవుడు అరమరికలు లేకుండా 

మనస్సు విప్పి మాట్లాడుకొనేవారు. ఫలానా కారణం వల సంబంధం 

మారి బోయింది, లేకపోతే మేమిద్దరం ఆలుమగలం అయ్యే వాళ్ళ మే 

నని కొంత మంచి అంటూ తాము నవ్వి ఇతర్ల ను నవ్విన్తూ పర వాన్స్. 
రాజూ, కాళాలు మాట్లాడుకొనే BSS చాలాసార్లు ఎర్చడ్ల వి, 

అయితే ఎవరు ముందు మాట్లాడాలి అన్న చోట పట్టింపు వచ్చి వ్యవహారం 

అంతతో ఆగిపోయేది. కాళ్లా కోదర్హ మధ్య చిన్ననాటి స్నెహం మళ్ళీ 

ఏర్పడింది. ఒకరింటికి ఇంకొకరు పోవడం మా వాళ్ళ (పాకంభించారు. 
ఇంటి పెద్దల మధ్య గూడా మాటలూ - రాకపోకలూ ఏర్పడ్డ వి. అయినా 
రాజూ, కాళొల మధ్య మాత్రం వాళ్ళ మనన్సులో వత ' కొరిక వున్నా- 

నంభాషణ జరిగేది గాదు. 
ఒకసారి [గామంలోని నవయువకులూ, నవయువతులూ యూలా తిరణా 

లకు బయలుదేరారు. కాళా నూనూగు మీసాల వయస్సులో వున్నాడు. 
అతడు తన బృందాన్ని ఒకదానిని తయారు చేసుకొన్నాడు. కో దర్ 
కాలా బృందంలో వుండేవాడు. నానా బృందం వేరుగా వుండేది. నానా 

బృందం ముందుగా తిరణాలకు బయలుదేరింది. “వాళ్ళను ముందు 
పోనివ్వండి, మనం అలన్యంగా బయలుదే5 ముందుగా యూలా చేరుకొందా”ా 
మన్నాడు కాళా. 

భగా చెల్లెలు రూఖీకి ఈ విషయం తెలిసింది. ఆ విషయం రాజుకు 
గూడా తెలిసింది. రాజుకు మనస్సులో కాళా బృందంలో కలిసి వెళ్ళవళె 
నని వున్నా సాహసించలేక పోయింది. నానా వెంట బయలుదేరింది. 
రూఖీ గూడా అమె వెంట వున్నది. 
(యూలా వెళ్ళే దోవలో పెద్ద అడవి వొకటి వున్నది. యాత్రికులు 

అడవి మధ్య నుండి (వయాణం చేస్తున్నారు. 
కొంత సేపటికి ముందున్న య్మాకికులకు వెనకనుండి పాట వొకటి 

వినిపించింది.) 

ధీవో నోరిలానే హాడేరే రీకోరే మెవాసీ 
ధీరో బంగడీ మూలవి జువేరే 3) 
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సిరీ ఫెిరవి జువేరే 

కోనా నారు.వోరోర 
మారే నానిశీ ఘణియాణీరే 
మారే ఏనా సారు రుంరేవో 

ధీకో వాణీ లానే హసేరే 
(ధీరో వ్యాపారీ! ఇది బజారు 
ఈ గాజుల ధర ఎంత? చూడు, 

గాజులు తిప్పి తిప్పి చూడు 

ఇది ఎవరి కొరక కొంటున్నావు. ? 

“నాకు చిన్న ఇ భార్య పున్నది 

ఆమె కొరక ఇవి 'కొంటునా స 

స్ కో వ్యాపార్ ! ఇది బజారు 

పాట వాడుతున్న వాళ్ళు కోదర్, కాళా వంటి నలుగురైదుగురే అయినా 

ఇరవె మంది కలిసి వాడ సతున్న టు పొట గంధఫీరంగా వున్నది. రాజూ, 

రూఖీ వెనకకు తికగి చూచారు. "కాలా కో రు ముందు ముందు నడును 

న్నారు. ఎ(ర తలపాగాలతో, చెవులలో ణల పెట్టుకొని వున్నారు. 

వాళ్ళ చేతుల్లో ధనున్పులూ, బాణాలూ వున్నవి, కోదర్ చేతిలో పెద్ద 

కత్తి వున్నది. భగా చేతిలో ముళ్ళు దేరిన బాణా కర వున్నది 
వాళ్ల సాహసాన్ని చూచో, వాళ్ల నడకలోని వేగాన్ని చూచో లేక 

వాళ్ళ పాటలోని మాధుర్యానికి ఆకర్షించబడో, కారణమేమిటో తెలియదు, 

రూఫీ క్రాల్లౌ బక రల. కలిసిపోయింది. రాజు గూడా ఆ బృందంలో 

కలవక తప్పలేదు. అయితే ఆమె మనస్సులో ఆ కోరిక లేకపోలేదు. 

మనస్సులోనే చాలా సంతోషించింది. అంతా అకివేగంగా నడుస్తున్నారు. 

(చూన్తూ చూనూ వుండగానే నానా రామాల బృందం వెనకబడి వోయింది. 

నానా కుంటుతూవున్న అతని భార్య ఇద్దరూ మరీ వెనక బడ్డారు. 

“ఓ నానా! మనం గాజులు తి తొడిగించుకొన్నామా ? త్వరగా సల 

వెయ్యి”? అన్నాడు రామా. 

' చానా నవ్వాడు. ఈర్ష్య వల్లా కాళాతో సమానంగా నడవ గలిగిన 

"శక్రిలేకా నానా “బోనివూండి. మనం నెమ్మదిగా తాపీగా వెళ్లుదాం. 

చోవలో ఏ తాగిన భిల్ల నర్జాతో తారసిల్లితే అప్పుడు వాళ్ల పని తెలుస్తుంది”? 

ఛీకో 
ధ్ 
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అన్నాడు. కాని అతని కోరిక ఫలించలేదు. +త్రిరణాల దగ్గరకు పోయి 
చూస్తే- ముందు పోయిన వాళ్లంతా Hrs కాఖా 'నాయకత్వాన 
వాళ్ళకు కావలసిన వస్తువులేవేవో కొనుక్కుంటున్నారు. 

కోదర్ భగా మొదలైన వాళ్లు వాణాలూ విలంబులూ కొనుక్కొనడానికి 

పోతే కాళా అక్కడున్న అడవాళ్ళందరికీ మధ్య బంధువుగా వుండి వారికి 

సహాయం చేస్తున్నాడు. అది చూడగానే నానా కళ్లు భగ్గుమన్నవి. 
ఇంతలో నానా భార్య కుంటిపిల్ల గూడా కాఠా బృందంతో కలిసింది. 

కాళాను గాజులు కొనిపెట్టమని కోరింది. 

కాని కాళా ఎంత మందికి ఎన్ని వస్తువులు కొని పెడతాడు!! రాజు వీ 

వస్తువూ కొనమని నోటితో అనదు. నాలుగణాలు చేతిలోవి చేతిలోనే 
తిప్పుతూ వుండిపోయింది. రాజు అడిగితే సహాయం చేద్దామని కాళా అఖి 

(పాయ కాళా అడిగితే డబ్బులిద్దామని రాజు ఆభి|పాయం. ఇద్దరూ 
మొండిగానే వుండిపోవడం జరిగింది. రాజు ఒక గుడ్డల కొట్టుముందు 

ఆగింది. ““రూఖీ! నీకేమి కావాలి? రవికలకు కట్టుకొనే తాళ్ళు కావా 
లన్నావు?” అని అడిగింది.) 

రూఖీ ఏమీ జవాబు చెప్పలేదు. గాజాలు కొనేటప్పుడు రాజు *రూఖీ! 
నా కెవరు కొనిపెడతారులే *” అని కాళాను ఉద్దేశించి అన్నది. 

చివరికి కాలా కొద్దిగా లొంగాడు. అతను 'ం0డు కోటు, ముత్యాల 

రవికతాళ్ళూ, రెండణాల గాజులూ కొన్నాడు. ఒక అద్దపు ముక్కలతో 

కుట్టబడిన మేలిమునుగు తీసుకొన్నాడు. రూఖీ, శానా భార్య అతణ్ణి ఎగ 

తాళి చేయడం ఆరంభించారు. “ఇవన్నీ ఎవరికి కాళాభాయీ ? 

అక్కకా 9౩౩ అని అడిగారు. 

కాళా ఏమి జవాబిస్తాడు + 

అతడు జవాబివ్వకుండానే రాజు అర్ధం చేసుకొన్నది. తను బేరం 

మొదలు బెట్టింది. ఆమెను వారించాలనీ, ఇవన్నీ సీకే అని రాజుతో అన 

వలెననీ కాళా మనస్సులో తీవమైన కోరిక కలిగింది. 
రాజు ఇంకొక మేలిమునుగును కొనడంవల్ల తన వసు స్తువులన్నీ కాళా 

రూఖీ చేతికిచ్చాడు. “రూఖీ! దాన్ని తిరిగివ్వమను, ఈ మునుగు చాలు” 
అన్నాడు, 

రూఖీ ఫక్కున నవ్వింది. “నీవే చెప్పరాదా ?” అన్నది. రాజు గెలిచి 
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నట్లో వోడినట్లో చెప్పడం కష్టము. కానీ ఆమె మాట మార్చింది. “అవన్ని 
ఖలీ కొరశేలే” అన్నది. జటా వస్తువులు భలీకి అప్పగించింది. 

వీవయింటి పిల్ల భలీ చాలా సంతోషించింది. “ఎవరో చెంపదెబ్బ 

కొట్టినట్టుగా కాళొ సిశ్చేష్టుడైనాడు. 

“ఇంటికి వచ్చిన తరువాత గూడా అతని ఆలోచనలకు అంతం లేకుండా 

పోయింది. అతనికేమి అర్ధం గాలేదు. రాజుకు నిజంగా కోపం వచ్చిందా? 

సంగతంతా రూలీకి అర్ధమయిందా ! ఆ (పశ్నులు రాజునే అడిగితే ? 

ఇటువంటి ఉత్సవ నమయాలలో కలిసి మాట్లా డడానికి అనేకమైన అవ 

కాశౌలు లభిస్తుంటాయి. అయినా రాజు వ్రత (వయత్నం చేసినా ఆమె 

నోట్నుండి మాట వెలువడలేదు. అంతేగాదు మాట్లాడడానికి సాహసమే 

కలగలేదు, 
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యౌవనంలో (వవేశించిన రాజు చెత వైశాఖ మాసాలలో వుష్పించి 
ఫలించే వనరాజావలె వుష్పించడం వికసించశం ఆరంభించింది. కొన 

దేలిన ఆమె కళ్లలో మాదకత్యం వ్యాపించసాగింది. ఆమె నడకలోన్వూ 
మాటల్లోనూ నిండుతనం ఏర్పడింది. ఆమె మాట్లాడే మాట మాటలోనూ 
హాన్యం తొణీకిసలాడడం ఆరంభించింది. 

కాని ఆ హోన్యం కాలా అదృష్టంలో లేదు. అది భగా, రామా వగైరాలకు 

మ్యాతమే లభించడం ఆరంభించింది. కొన్ని రోజులైన తరువాత బహుశౌ 
తనను ఏడిపించడానికే రాజు తనను వదలి మిగతావారితో ఆ విధంగా 
మాట్లాడుకున్నదనే నిక్షయానికి కాళా వచ్చాడు. 

“రామా భాయీ! ఉమ్మెత్త పూవు చాలా అందంగా వుంటుంది. కాని 

దానివలన (పయోజనమేమున్నది ? ఆ పూవు అందాన్ని చూచి ముగ్ధులమై 

ఉమ్మెత్తను తింటే మృత్యువు వాత వడవలసిందేగా ?”” 
ఈ మాటలకు అర్థ మేమిటి ? అలోచిస్తే కాళాకు వాటిలో అనేక మైన 

అర్థాలు స్ఫురించడం ఆరంభించాయి. అయినా రాజు తాను వినేటబ్లుగా 
ఇటువంటి మాటలు ఎందుకు మాబ్లాడుకున్నది!! రాజు మీద అతనికి 
చాలా కోవం వచ్చింది. 

ఒక రోజు రాజు వ్యవహారం హాద్దుల్ని దాటిపోయింది. రెండు జాముల 

నమయంలో కాళా పొలంనుండి ఇంటికి వన్తున్నాడు. రెండు పొలాల 
దూరంలో గట్టుమీద నిలబశ్ష రాజు “నానా! ఈ గడ్డి మోపు కొంచెం 
బెతికెక్తుు” అని అడిగింది. ఆ మాటలు తను వినాలి అని రాజు అఖి 
(పాయమా? . 

“తన శతువు నానా. అతన్ని ఈ విధంగా రాజు ఆహ్వానించడం 

కాళాకు చాలా కష్టాన్ని కలిగించింది." అతని మనన్సులో నందేహాం 
గూడా ఏర్పడింది. లోలోవల ఏదైనా వ్యవహారం 'జరుగుకున్నదా అని 
సంహించాడు. నెమ్మదిగా పక్కనున్న మొక్కజొన్న చేలోకి తప్పుకొని 
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ఇద్దరూ తనకు కనబడేటంత దూరంలో చేలో దాక్కొని చూడడం 
ఆరంభించాడు. 

నానారాగానే రాజు మోపు మీదికి వంగింది. నానా నిలబడి నవు?తూ 

“మోపు ఎత్తితే (వతిఫలం వీమిటి లభిస్తుంది * [పయాసకు ఫలముండాలి” 
అన్నాడు. 

నానా రూపసి. అందమైన వాడు. అతని శరీరం గౌరవర్లం కలిగి 

వున్నది. అతని మోచేతికి బంగారపు కొంకణ మున్నది. వేళ్లకు వెండి 
ఉంగ రాలున్నవి. 

చెవులకు దిద్దులూ, వేపపువ్వు కాడలూ వున్నవి. అతడు దోహాలు బాగా 
పొడ గలడు. 

నానా మాటలు కాళాకు పూర్తిగా వినబడలేదు. అయినా వాటి భావాన్ని 

అర్థం జేనుకొన్నాడు. దానితో అతని నరాలు బిగిసి నభ సిపించింది. 

“ మ్లోప్ప ఎత్తు” అన్న ది రాజు. 

“ఊరికెనేనా? నీ కొరశై నేను ఎంతగా ఎదురు చూస్తున్నానో నీకు 
తెలునునా? నివంపే నేను పిచ్చివాణ్రి అయివున్నా” నంటూ నానా చేతులు 
బాదాడు. 

కాళా శాస బంధించ బడిన భయింది. 

ఇంతలోనే చెంప చెళ్ళుమన న్న ధ్వని వినిపించింది. బాగా జరిగిందని 

కాళా నంతోషించాడు. "నానా సిగుపడ్డాడు. "చెంప సవరించుకొంటూ 

కుక్కలాగా కాళ్లీడ్చుకుంటూ మొక్కజొన్న చేనులో అద్మశ్యుడైనాడు. 
_ -అనందాతి రేకంతో ఉగుతున్న కాళా మోపు ఎత్తడానికి గబగబ తాను 

ముందుకు అడుగువెశాడు. కాని,., 

రెండు మూడు మణుగుల బరువున్న గడ్డిమోపును రాజు బలవంతంగా 

తానంత తానే నెత్తిమీదికెత్తుకన్నది. గని తల్లిదంశులు అదృష్ట వంతులు” 
అన్న మాటలు కాళొ నోట్లోనే. వుఠడి పోయాయి. ఆ తోటలు బయటకు 

రాలేదు. 

రాజు వెళ్లిపోయింది. రాజు తన ఛార్య అయివుంటే తన వ్లీవితమంతా 

నిండిపోయేది అనుకొన్నాడు. కల్లొవె 6ట బొజబొట నీళ్లు కార్చాడు, 

దీర్ణంగా నిట్టూ ర్చాడు.. అతనికే కేమీ, తోచలేదు. రకరకాలుగా రాజును 

గురించి. అలోచనలు రావడం ఆరంభించాయి. ఆ ఆలోచనలతోనే 



106 జీవితం : ఒక నాటక రంగం 

[గామంలోకి (పవేశించాడు. రాజు యింట్లోనుండి ఏడుపు వినబడుతున్నది. 
వ్డుపును కాళా గుర్తించాడు. రాజు చిన్నపిల్లలాగా ఎక్కు పెడుతున్నది. 

కి తల్లి రాజును “ఎ ఎందుకమ్మా! ఏడుస్తున్నావు? ఇంత పెద్ద మోపు 

ఎందుకు తెచ్చావు? ఎవరైనా ఏమైనా అన్నారా? ఏదైనా విషజంతువు 
కుట్టిందా ?”” అని రకరకాల (వశ్నలు వేసింది. రాజును a విషజంతువో 
కుట్టి వుంటుందని ఆమె అభిపాయం. రాజును కుట్టింది ఏ విషజంతువూ 

శాచు. ఆమెను కుట్టింది- ఆమెలో బయలుదేరిన భూత కాలపు కల్పనలూ 

డహింపబేస్తున్న యౌవనం, (పణయమూనూ. . 

" రాజు మోపుతో ఇంటి వాకిట్లోకి రాగానే ఆమె మనస్సులోని కల్పనలాగా 
అమె నెత్తి మోపుమీద కూర్చున్న ఒక వక్తి ఎగిరిపోయింది. తన జీవితంలో- 
ఈ మోపును దించేవాళ్లు- ఇక లభించరని అమెకనిపించింది. ఆళౌ 

విహీనమైన ఆమె అంతరంగంలో చిలుకడు ఆరంభమయింది. దానికి 

“ఫలితంగా కళ్లు కన్నీళ్ళు కార్చాయి. 

భగ్నమైన తన్ జీవితంలో వడువు తప్ప ఇంకా మిగిలిందేమున్నది ? 
అందుకే పెద్దగా ఏడ్చింది. కన్నీళ్ళు కారుస్తూ తనను లాలించి అడుగు 

తున్న తల్లికీ కోపాన్ని వెలిబుస్తున్న కోదర్. భార్య కేనర్ కూ పక్కన 
చేంన అమ్మలక్కలకూ రాజు తానేమి జవాబు చెవుతుంది !! ఆమె దగ్గర 

జవాబు లేదు. ఉన్నది ఏడుపు వొక్కటే. 
కాని ఆ రహన్యం ఎవరికి తెలును ? కాళాకు తెలును. అతడు తన 

మనన్సులో అనుకొన్నాడు. రాజును ఏ విషజింతువూ కుట్ట లేదు. కుట్టింది- 

కాటు వేసింది యౌవనం ఒక్కటే. 

కోదర్ను మొక్కజొన్న కండెలు కాల్చుకొందాం రమ్మని పిలిచాడు. 

ఇద్దరూ కలిసి వెళ్ళారు. 

కాళా అంతరంగంలో అనందం నృత్యం చేస్తున్నది. అతని హృద 
యంలో సంతృప్తి నిండివున్నది. కటిక దర్శిదుడికి ఒక్కసారి ధన ధాన్య 
సమృద్ధి కలిగినట్టున్నది. పరమానందంతో అతని హృదయం గంతులు 

వేస్తున్నది. 
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భ్మాదపద మానం. (పారంభంలోని ఒకనాటి నంధ్యా సమయమది. పగ 
లంతా వర్షం లేక పోయినా తల మీద మేఘాలు నలువైపులా వ్యాపించి 

వున్నవి. మొక్కజొన్న పొలాల మీద మంద మందంగా గాలి వీస్తున్నది. 
మొక్కజొన్న చేలు తలలూవుకున్నవి. చిలకలూ కాకులూ గుంపులు 

గుంవులుగా ఆ చేల మీదకు దిగుతున్నవి. కాని మంచెల మీద వున్న 
కాపలావాళ్ళు హుడా హుడా అంటూ వడీసెల రాళ్ళు విసురుతున్నారు. 

ఆ రాళ్ళ దెబ్బలకు వచ్చ పచ్చని ఎర ఎరని పక్షులన్నీ ఎగిరిపోతు 

న్నవి. ఎగిరెగిరి అలసిన పక్షులు కాళా పొలం (పక్కనున్న వట వృక్షం 

పెకి చేరుకొన్నవి. అయితే కాళా ఆ పక్షుల్ని వటవృక్షం మీద గూడా 

. కూర్చోనిచ్చేటట్టు లేడు. అక్కడికి నమీవంలోనే వున్న మంచె మీద కాళొ 

కోదర్లు నిలబడి వున్నారు. మొక్కజొన్న కండెలు తిని అప్పుడే వాళ్లిద్దరూ 

మంచె మీద కెక్కారు. కాళా వొంటి మీద అంగరఖా గూడా లేదు. అతని 

నోరు మాట్రాడుతూనే వున్నా అతని కళ్లు పొలం మీదనే ఉన్నవి. అతని 

దృష్టి మంరిచెట్టు మీద గూడా వున్నది. (ని మంరిచెట్టు బంగారంగాను ! 

వడి సెలలు గూడా పని జేయడం లేదు. నీవి ఇనవ చేతులు గనుక నరిపోతు 

న్నది గాని చెట్టు మీది పక్షుల్ని లేవ గొట్టడం (బహ్మతరం గూడా 

కాకుండా పోతున్నడి”” అన్నాడు కోడర్. కాళా చేతులు నిజంగా ఇనప 

చేతులే. *కోదర్ ! నీవు వడిసెలతో రాళ్ళు వినురు. నేను వొట్టి చేతితో 
రాయి వినరుతాను. ఎవరు విసిరిన రాయి దూరం పోతుందో చూద్దా 

మన్నాడు కాళా. ళఈళళందెమంటే వందెమిి నుకొన్నారు.' 

కోదరు ఒక గుండని రాయి తీనుకొని వడిసెల గిర గిర తిప్పుతూ 

దూరంగా విసిరాడు. 

“అదిగో, ఆ పొదలో ఆ తుమ్మచెట్టు పక్కన రాయి వడిందన్నాడు” 

కాళా. కోదర్ అంగీకరించాడు. 

_కాళా ఒక రాయి చేతిలోకి తీనుకొన్నాడు. “చూడు అన్నాడు. 

“మొత్తం శరీరాన్ని అంతా ధనస్సులాగా వంచి బలంగా రాయి . విసి 



108 జీవితం: ఒళ నాటకి రంగం 

రాడు. తుమ్మచెట్టు పక్కనున్న పొదను దాటి రాయి ఇరవె మూరలు 
దూరంగా పోయి వకీంది. 

కోదర్ వోటమిని అంగీకరించాడు. “అబ్బా |! నీకు ఎంత బిల 
మున్నది 93” అని కాళాను [వశంసించాడు., 

66భ్రగవంతుడు నీకు ఇంతటి శక్తి నిచ్చాడు. కాని ఈ వొంటరి జీవిత 
మేమిటి? కాళా! నా మాట విను. వెళ్ళి అక్కను పిలుచుకొనిరా. నీ తల్లి 
"పెద ద పోయింది. వని చేయలేకుండా వున్నది. వరమాను పంపించి 

పిల్లను తీసుకొని వస్తే జాగా వుంటుంది”? అన్నాడు కోదర్. ఆయితే ఆ 
మాట కాళాకు రుచించినభు లేదు. ఉదాసీనంగా ఉండిపోయాడు. 

కోదర్ అప్పటికీ వదలకపోతే “పనిచేసి ఇంటికి సహాయం చేస్తున్న 
పిల్లను అత్తవారింటికి ఎవరు పంపిస్తారు? పాలిచ్చే గేదెను ఎవరు వదలి 
పెడతారు?” అన్నాడు. 

“మన జాతిలో వున్న ఇబ్బంది యిదే. వనిచేసే స ఆడపిల్లల్ని తొందరగా 
అత్త వారిండ్ల కు పరపిలదరుః "ఏ చెడ పనో చేస్తే బహుశా అపుడు తొందర 

పడతా?” 'రన్నాడు. 

మా అమ్మ దీపావళి వెళ్ళగానే రాజును అత్తవారింటికి వంపుతా 
నంటున్నది. నీ భార్యను నీవు తీసుకొనిరావడం మంచి””దన్నాడు కోదర్. 

కాళాకు తన భార్యను తీనుకొని రావడం మనస్సులో అంత ఇష్టంగా 

లేదు. “అయితే రాజును అత్తవారింటికి ...’” మాట మధ్యలోనే అపివేశాడు 

కాళా. 
“అవును. అత్తవారింటికి వెట్ళకుంది. మాద్లా కూతురు చూచావా 

ఏమి చేసిందో ..”” అని కోదర్ అంటూండగనే కాళా దృష్టి మరిచెట్టు మీద 
నుండి పొలం మీదికి దిగుతున్న పక్షుల వైపుకు పోయింది. హుడా హుడా 
అని _అరున్తూ విధి విరామం లేకుండా వడిసెల విసరడం ఆరంభించాడు.) 

6 అబ్బబ్బ! ఎన్ని పక్షులు ! ఆకాశమంతా నిండీ పోయింది” అన్నాడు. 
పశ్చిమ దిశలో మేఘాలలో (పవెశిస్తున్న నూర్యుడు బంగారపు పళ్ళిం 

లాగా కనిపిస్తున్నాడు. చిరునవ్వు నవ్వుతూ వున్నట్టున్నాడు. లేత ఎరుపు 
రంగు దుప్పటి ఆకాశమంతా కస్పిబడీనటయింది. కొంచెం చీకటి పడింది. 
కాళా కోదర్లిద్దరూ మంచెమీద నుండి కిందికి దిగారు. ఇంటికి బయలు 
దేరారు. దోవలో ఇద్దరూ మౌనంగా వున్నారు. మధ్య మధ్యా ఏదైనా 
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మాట్లాడినా పొలాలను గురించీ, రాబోయే కాలాన్ని గురించి మాత్రమే 

మాట్లాడుకున్నారు. 

కాళా మాట్లాడుతూనే వున్నా లోలోపల ఏమిటో ఆలోచిస్తున్నాడు. 
దీపావళి వెళ్లగానే రాజు అత్తవారింటికి వెళ్లిపోతుంది. పంపవద్దని తానంటే 
ఏమవుతుంది ? ఊళ్లో వాళ్లంతా అనుమానిస్తారు. ఏదో ఉన్నదను 
కొంటారు. కోదర్ ఏమి అనుకోక పోవచ్చును, కాని అతని తల్లి!.. 

అయినా తనశెందుకు * తానెవరు? రాజుతో తనకేమి సంబంవం?. 

[పశ్నలు వేనుకొంటున్నాడు. జవాబేమి రావడం లేదు. రాజు యూగ్యు 

రాలు. ఉఊళ్ళోవాళ్లకు అనుమానం కలిగే వని తానేమి చేయడు. 
అయినా ఏ పొలంలోనో ఏ నానావంటి వాడో వెంబడిఎడీకే అమెను ఎవరు 

రక్షిస్తారు? ఆడవాళ్ళకుండే శరీరబలమెంత ? అవకాశం వస్తే తాను 
ఆమెను రక్షించగలడు. కాని లోకంపోకడ వేరుగా వుంటుంది. 

నిండిన యిల్లూ, అందగాడైన వరుడూ వుంపే ఏలోటూ వుండదు. ఇల్లు 
వీదదైె, వరుడు బీనగావుంయపే అటువంటి యిల్లు నిర్వహించుకొన్న స్త్రీయే 
గొప్పది. * ఏమేమిటో వూహలు అకని మనస్సులో బయలుదేరాయి. 

“దీపావళి వెళ్లగానే రాజును అత్తవారింటికి పంపుకారు” అని కోదర్ 

అన్నాడు. దీపావళి రావడానికి కొంత సమయమున్నది. [గామాలల్లో 

దీపావళి అంటే దీపావళి అని అర్థమా? దీపావళి అంసే హోలి గూడా 

కావచ్చును. ఆడపిల్లల్ని అత్త వారింటికి పంపించే విషయంలో దీపావళులు 
హోలీలు కావడం, హోలీలు దీపొవళులు కావడం సంభవమే. 

శాజు అత్తవారింటికి పోతేనేకాని తన కోడలు తన యింటికి రాదని రూపా 
అంటూనే వున్నది. ఆమె మాటే నిజమయింది, పశువుల్ని మేసే సమయం 

లోనూ, నీళ్లు తెచ్చే సమయంలోనూ కలిసినప్పుడల్లా రూపా రాజు తల్లికి 

తన దుఃఖ గాథ తెలియజేయడం ఆరంభించింది. 

ఏమైనా రాజు అత్తవారింటికి పోవాలి గదా? అక్కడవున్న రెండు 
అరకల భూమిని రాజుగానీ భలీ గానీ వుంపేనే గాని నంబాళించే 
వాళ్లివ్వరు 9 

కాథా తల్లి చాలా నిరాశురాలయింది. ఎండీ పుల్ల్ణయిపోయింది. కోడలి 

చేతి అన్నం తినే అదృష్టం తనకు లేదనుకొన్నది. 
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రాజు తల్లి హృదయం కరిగింది. రూపా యెడల ఆమెకు ఎంతో 
నె చ్భావం గూడా లేకపోలేదు. అందువలన దీపావళి వెళ్ళడంతోనే 

రాజును అత్తవారింటికి పంపించే ఏర్పాట్లు చేసింది. కాళాను వెంటబెట్టుకొని 
కోదర్ తో కలిసి కావలసిన చీరలూ, వస్తువులూ తీసుకొని వచ్చింది. 

అత్త వారింటికి పంపించే ముహూర్తం ఆసన్నం కాగానే “పీరంబాళ్లు 
ఇంటీకి చేరారు. కాని రాజు యింట్లో ఎవ్వరికీ ఏమీ అనందంగా లేదు. 
అతిథి నత్కారాలు పూర్తి అయిన తరువాత కాళొ తన ee వెళ్ళి 

కూర్చున్నాడు: కోదర్ తనను పిలవడానికి వస్తే ోనేను రాను. క్షమించు” 
అన్నాడు. ఆ జవాబు విన్న తరువాత కోదర్ గానీ అతని "శకి గానీ ఏమీ 
2: 

"రాజా తల్లి _ రోకలీీ చేటా, చీపురు కటా హుక్కా వగైరాలన్నీ మూటలు 
కబ్లింది. భోబినాలు పూర్తి అయినవి. [గామం గ్రామమంతా రాడు యింట్లో 
చేఉింది. కొంతమంది నవ్వుకున్నారు. కొంతమంది హాస్యంగా మాటాడు 
తున్నారు. (కోదర్ భార్య కేసర్ త అంతా విచారంగా వున్నారు. 
రాజు కళ్ల వెంట బొట బొట సీలు కారుతున్నవి.* కాళా ఎక్కడా 
కనిపించ శేదు. రాజు కళ్ళు కాళా కోసం వెదకుతున్న ద్బా 

“కాళా ఏడి? ఊరికి దూరంగా వున్న మరరిచెబ్టు పొలంలో మంచె 
మీదకు వెళ్లీ కూర్చున్నా డు రాజుకు కాళాకు కలిగిన దుఃఖం అర్థ మయింది. 
ఎంతగా కన్నీరు కారుస్తుంబాడో రాజు మనస్సులో నే వూహించుకొన్నది. | 

“ రెండు ఆత్మలూ పరస్పరం ఒక దానిలో ఇంకొకటి లోలోపల 
మాట్లాడుకుంటున్నట్టున్నవి “నీవ ఎంత ఏడ్చినా లాభం లేదు. అయిం 
దేవో అయిపోయింది. విధి (వాత తప్పదు” అని ఆ మాటల సారాంశం. 

రాజు ఎక్కిన బండి బయలుదేరింది. కాళా మంచెదిగి రాజును చూడ 
డానికి వటవృక్షం కందికి ఎక్కాడు. నిండిన హృదయంతో, కన్నీ 
ళ్లలో నిండిన కళ్లతో రాజు వైపుకు చూస్తున్నాడు. 

బండి కనిపించెంది. అతసి హృదయం బద్ద లయింది. శూన్య హృడ 
యాన్ని నింపుకున్నట్లుగా దీర్హంగా నిట్టూర్చాడు. 

బండి అదృశ్మమైవోయింది. మరి ఆకులమీద టవ టవ టవ టపమని 
శన్నీటి బిందువులు వక్షిస్తున్నవి, 
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వది పన్నెండు రోజుల్లోనే అత వారిం స అందరూ రాజును వశంసించడ౮ 

ఆరంభించారు. “వీల ఎంత మంచిది! తన పనేమో తానేమో తప్ప ఇతర 
సంగతి అమెకు అక; గ్రవేదు ' అని పెప్ప కోడలు అనడం [పారంభిం చింది. 

ఛలీని se వంపమని అడగడానికి వరమా పేలు వచ్చాడు. 
“భలీకి రెండు మూడు చీరలుంటే బాగుండును. ఇంటిపేరు మార్చి భలీని 
అత్తవారింటికి పంవవచ్చు”” నని పెవ కోడలు అన్నది. 

చీరల కేమిటి తకు.వ వ. రాజు తన చ చీరల్లో నుండి రెండు డీసి 

ఇంటి పెద్ద కోడలు చేతిలో పె పెట్టించి. పెద్దామె ఆశ్చర్యవపడీంది. తన భర్త 

ముందు రాజును ఎంతగానో se దృజ్టింట్లో గోధుమ రొష్టిలు 

తిన్న రాజు అత్తవారింట్లో ఏ జొన్నరొట్టై లభించినా దా 
షించేది. 

* రాజు కీర్తి అ [గామమంతా వ్యాపించింది. రాజు ఇంట్లో రెండెద్దులూ 

రెండు ఆవులూ తపు ఐదో వశువులేమ. కాకుల యువకుడే పనో 

శరీరాన్ని బట్టీ, స్యభావాన్ని బట అతడంత సమర్థుడు గాడు. అతని 

దౌక్చల్యాన్ని గమనించిన వారంతా కొత్త కోడలు ఆ యింట్లో కొత్త పాఠం 

(పారంభిస్తుందనుకౌన్నారు. రాజు ఎక్కువ రోజులు ఆ యింట్లో వుండ 

దనుకొన్నారు. కావరానికి వచ్చిన పది పదిహేను రోజులోనే. పుట్టింటికి 

వెళ్ళివోతుందనుకొన్నారు. నల రోజులు గడిచినా ఆమె పుట్టింటి. స్ రే 

ఎత్తలేదు. అందరితోనూ మితంగా మాట్లా డేవె. ఎవరెంత [(పశంసించినా 

ఆమె తన స్థితి మాతం మరచిపోలేదు," యౌవనంలో వుండే నహజి 

ఉచ్చృంఖ లత్వాన్నీ తా. అమె పుట్టింటి దగ్గరే వవ 

వేసింది. ఆమె అంతరంగంలో కసంత్భప్తి లేకపోలేదు. దీర్భసిశ్వాసాల 

కన్ని ళ్లతో ఆ అసంతృప్తిని దూరం చేసుకునే [ప్రయత్నం తెసది కొ 

అన్న మాటల్ని ఆమె బాగా జ్ఞాపకం సెట్టుకొన్నది - ోగృడాం స సంపన్నంగా 

వుండి భర్త అన్నివిధాలా సమర్హుడుగా వుంటే ఇల్లు నిర్వహించడంలో 

విశేష మేమీలేదు. భర్త అమాయకుడో, అసమర్థుడో అయినప్పుడు ఇళ్లు 
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సంబాళించుకొనడం గావు విషయం? అని కాళా అనివున్నాడు. అంతేగాక 

కాళా మివ అపయక్నంగా అమెశేక్పడిన కటుభొవం గూడా ఎందువల్లనో 
దూవమమయువోమింది. జరిగిన ఘటనలనన్నింట్నీ జ్ఞాపకం చేనుకుం టీ 

వాటిలో కాళొ చేసిన పొరపాకేమున్నద్? తప్పు చేసినవాడు తన మేన 
. మామ్మ( అ తప్పుకు ఫలితాన్ని కాళా అనుభవిస్తున్నాడు. కాళా అంటే 

ఆమెన సానుభూతిగనూడా ఏర్పడింది. అతను నుఖంగా వుంసే చూడాలి అనీ, 

అతనికి చేకనైన నహాయమంతా చేచూలి అని ఆమెలో బలమైన కోరికా 
ఏర్పడింది. అందువల్లనే కాళ్ల తల్లి జబ్బుగా వున్నదని, ఆమెకు సహాయం 

అవసరమనీ భలీకీ నచ్చజెప్పింది. భలీని అత్తవారింటికి పంవశానికి తగిన 
ఏర్వాట్లు చేసింది. తనవి మూడు చీరలు భలీకి యిచ్చింది. రెండు మూడు 

లంగాలిబ్బంది. 

కాళా, కోదర్, వరమా వపేళ్, శంకర్, కాసిమ అంతా భలీని తీను 

కొని వోవడానికి వచ్చివున్నారు. ఇంజ్ముందు మంచాలముద కూర్చొని 

వున్నారు. ఆ దృశ్య మంతా రాజు చూనంది. ఆమె మనస్సులోని ఉల్లాస 

మంతా ఏమయివోయిందో తెలియదు. ఆమె హృదయం భగ్గుమన్నది. భలీ 

ఆమెకు శ్యతువురాలుగా కనిపించింది. 

ఇంటి అల్లుడి త లగుడ్డా, ధో వకులు మొదలైన వాటిని దాచి పెట్టడంలో తాను 
పాల్గొనలేదు. అంతేగాక కాళొ త లగుడ్డ తెచ్చిన వాళ్ళను మందలించింది. 

కాసిమ్ ఉత్సాహంగా ఏమిటో మాట్లాడుకున్నాడు. రాజుకు ఆ మాటలు 

నవలెననే కుతూహలం గూడా లేమ. 

ఇంక లోనే కాసిమ్ పాట |పారంభించాడు 

రడీ హలగనాడే వాస్ రడావే ఏ వేవాణ్ భవాయో 

జీవకరనుంయ పివుం వలోణుం లయీలో వేవాయి రవాయో 

వీడే వాళ్ళను నవ్వించడం నవ్వేవాళ్ళను విడ్పించ డ౦.- 

అది భవాయీ నృత ౦. 

కవ్వంతో -ఈ జీవితాన్నే మధించు. 

శంకర్ అందుకొన్నాడు. “కాగమ్ బది మళ్ళీ ఆ పాట పొడు. భవాయో 

నృకరమా 793 అన్నాడు. 

“కాసిమ్ తిరిగి అదే పాట పాడాడు. 
జనమంతా నంతోషించారు.. 
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కార్లొ అలో చనలోవడ్డాడు. “ఆవును జ్రీవికం కవ్వం వంటిది. నిజమే”? 

అనుకొన్నాడు. 

కాని రాజు మాతం తన జీవితంలోని విషమ స్థికిని గుర్తు చేనుకొని 
భోరున ఏడ్చింది. ఆ రాతి ఆమెకు నిద కాలేదు. లేవా రూ న రు 

కారున్తూనే వున్నది. రెండో రోజు భలీ అత్త వారింటిక్ బయలుచె వ 

రాజు ఆమెను పంపడానికి బయటికి రాలేకవోయింది. “భీ అత్త వారింటికి 

పోతుంటే రాజూ ! ఎందుకమ్మా అంత దుఃఖవడుతున్నాి”వని ఇరుగు 

పొరుగు వారడిగారు. 

రాజా మనస్సును దృఢం చేనుకొన్నది. ఇది కర్మ ఫలం. అనుభవించ 

వలసిందేనని దృఢ నిశ్చయానికి వచ్చింది. నీజిమీది నాచును విడదీసినట్టు 
తన భావాలను విశదీసి స్వచమైన జలంలాగా చికునవ్వు నవ్వింది. ' 

““వదినా! కలవవలసిన వాళ్లంవర్ని [గామంలో కలిసి తా అన్నది, 

భలీకి సదమవచేశం గూడా చేసింది. - 

“కాళా స్నానం చేసినప్పుడు వేడి నీళ్ళు తయారుచేసి వు, అశని 

ధోవకుల్ని కం స్వయంగా bs భోజనం చేసే సెటప్పుడు రుచిగా పదార్థాలు 

చేయి. అతడు కోవగించినా నీవు నవ్వుకూ మాట్లాడు. ఇంట్లో అత్తగారు 
న్నది. ఆమెను దేవతగా చూసుకో, నిన్ను అదలించడానిక్రీ ఆరడ్ బెట్టడా 

నికి అక్కడ ఎవరూ లేరు?” అని. హితోపదేశం చేసింది. 

భార్యా భర్త లిద్దరూ అన్యోన్యంగా కలిసి మెలసి ఆనందంగా. ఎ 

అనబోతూ దీర్హ_గా నిట్రూర్చింది. 
“చివకికీ ఒక్క మాట. భలి! నీవు వయస్సులో నా కంటే పెద్దదానివి. 

నేను నీకేమి హితోపదేశం చేయగలను ?”” అన్నది. 
కాళా వెపుకు తిరిగి-ఆతని ఉదాసీనంగా వున్న ముఖాన్ని గమనిన్తూనే 

కఫఖలీ అమాయకురాలు. చెప్పి పనులు చేయించుకో, బాధ్యత "నిడే” అన్నది. 

అంతా [పయాణమెనారు. కాళా దృష్టికి ma దృష కలిసింది. అసలే 

ఆమె శరీరం అలసివోయి వున్నది. రాజుకు తన మిద తనకే కోవం 

వచ్చింది. 

ఎవ రెట్లా చస్తే నాకెందుకు? నా నంగతి పట్టిన వాళ్ళివరున్నారు? 
అన్నీ నాకెందుకు 2 ఊళ్లో వాళ్ల సంసారం బాధ్యత సాకెందుకు 1 
"అనుకొన్నది, ' 

8 
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ఊోరు మొగదాకా రాజూ ఇంకా కొంత మంది [గామంలోని ఆడవాళ్లూ . 
భలీని పంపడానికి వచ్చారు. భలీ కన్నీళ్ళు కారుస్తున్నది. రాజు కళ్ల వెంట 

నీళ్ళు కారుతున్నవి. భలీ కనుచూపు మేర డాటిపోయింది. 
పెద్ద తోడికోశలుతో బాటు తన యింటికి వెళ్ళుతూ రాజు ఎవ్వరికీ 

కనబడకుండా కళ్ళు తుడుచుకొని తన మనస్సును తానే నంబాళించు 
కొన్నది. ఎవరి జీవితానికి ఎవరు కర్తలు! ఎవరికెంత [వాసి వుంటే 
re ఈ జరిగినవాంబ్లో భలి జ ప్పేమున్నవి ౪ మనువు చెడగా a డానికి 

ఆమె వూనుకో లేదు గదా! ఆడపిల్లా ఆవూ ఎక్కడికి యజమాని తీనుకొని 

పోతే అక్కడికి వెళ్ళుత వి సై ప 
కాళా నడుస్తున్న ౨త సేవూ రకరకాలుగా ఆల్ గోచిన్తూనే వున్నాడు. 

ఈక్టబ్రహ్మ రాత ఇట్ట రా వున్న ది. నా అద్భషంలో' ఆ సన్నని రాజాకు బదులు 

ఈ లావుపాజి భలీ (వాసి వున్నది”” అనుకొన్నాడు. 

కాళాకు భలీ వమ్మాకం నచ్చలేదు. తల్టిమాట తాను కాదనలేడు. రాజూ 

ఇంత తొందరగా అత్తవారింటికి వెళుతుందని, భలీని ఇంత తొందరగా 

శీనుకొని రావడం జరుగుతుందనీ గూడా అతడు వూహించలేదు. మేకను 

అమ్మి ఒం చును కొనుక్కున్నట్టున్నదని అనుకొన్నాడు. 

ఇంటికి రాగానే *ఇవగో నీ కోడలు. కోడలి చేతి అన్నం తినవలెనని 

{పాణం తశౌవు. ఇక కడుపునిండా కను” అన్నాడు. 

మంచం మీడ వడీవున్న తల్లికి కాళొ మాటలు విచితంగా కన్పించాయి. 
“ఏమిటి నీవనేది కాళా ?’” అని అడిగింది, 

కాళొ జవాబు చెప్పకుండానే తన తల గుడ తిరగలిమిద వడవెేసి 

వూళ్ళోకి వెళ్ళాడు. జబ్బుగా వున్న తన తల్లిని “నీ కెబ్దా వున్నది, జ్వరం 
తగ్గిందా లేదా?” అని గూడా అడగలేదు. 

“తల్లికి ఏమీ అర్ధం కాలేదు. కోదర్, పరమాలు అక్కడే వున్నారు. 

కోడలు ఇంట్లో (వచేశించింది. కోడలిని' చూచుకోగానే రూవ హృదయం 

చల్లబడింది. '““అమ్మా! రా అని భలీని తన పక్కన కూర్చొన బెట్టు 

ఖాన్నది. ఆమె తల నిమరడం ఆరంభించింది. 

(కోడలి కాళ్ళ మంచివి” అన్నది. (“కాశ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ?”? 
అని అడిగింది) (కాళా వ్యవహారం ఆమెకు కష్టాల్ని కలిగించింది. 

“మొదటి కబళంలోనే ఈగ బడింది” అనుకొన్నది. 
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శ భలీ ఇంటి పనులు |పారంభించింది. కడవ తీసుకొని నీళ్ళకు బయలు 
చేరింది. “నాథా భార్య గూడా ఆమె పక్కన చేరింది, ఇద్దరూ నీళ్ళరు 
వెళ్ళారు. - | 

రూపా తన కోడలి వనికనాన్ని బాగా గమనించింది. 

కాళొ ఇంటి దగ్గర నరిగ్గా వనిత క పోవడాన్ని గూడా గుర్తించింది. 

కోడలంటే ఆమెను అభిమానం ఏర్పడింది. [పేమతో మనుష్యుల్ని 
బుయించ వచ్చును కాని దానికి గూడా (పేను అవసరం. అదే దానికి 
సాధనం. రెండు మూడు రోజుల్లోనే రూపా కాళా మనస్సును అరం 
జేనుకొన్నది, 

మూశో రోజు కోవర్ను పంపించి ఊళ్ళో ఒలాదూరుగా తిరుగుకున్న 
కాళాను ఇంటికి పిలిపించింది. దగ్గర కూర్చొన బెట్టుకొని అనేకం నీతులు 
చెప్పింది. “ఇక నేను ([బకికి వుండేవి నాలుగైదు రోజులు. నా మనస్సును 
ఈ చివరి రోజుల్లో నీవు బాధ పెట్టవద్దు. భలి నీకు నచ్చ లేదు నా 
కర్భమయింఏ" అంటూనే రూపా కన్నిళ్ళు కార్చింది. “సి వ్రీవితంలో 
ఎవరో చిచ్చు వెలిగిస్తే దానితో నన్ను బాధించడం ఉచితం గాదు. నేను 
చచ్చిపోయిన తరువాశ నీకు నీతులు చెప్పే తల్లి ఉండదు. మీరే విధంగా 
వున్నారో చూడటానికి నేనుండను అన్నది. 

తల్లి మాటలు విన్న కాళా తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకొన్నాడు. ఇష్టం 
లేని పనిని ఇష్టమైనదిగా మాక్చుకొనవలసి వచ్చింది. ర్యాతిట్ళ వరం 
శాలో నాథా భార్య వేసిన మంచం మీద భార్యతో కలిసి తాను నివ 
బోవలసి వచ్చింవి, 'అన్నీ చేన్తూనే వున్నా అతని నస్సులో ఫ్ 
కొరత లేకపోలేదు. 

రూపా కాళొ వ్యవహారాన్ని చూచి ఆనందించింది. కొడుకు తన 
మాటను మన్నించాశను కొన్నది. ఐదో రోజున కాళాను దగరకు పిలుచు 
కున్నది. “నాయనా! భగవంతుడు మెచ్చేటట్టుగా వ్యవహరించు? 
అన్నది. అ మాట అంటుంటే ఆమె గత జీవితం ఆమె కళ్ళ ముందుకు 
వచ్చింది. ఆమె భర్త పిల్లల కొరకై రెండో పెళ్ళి చేసుకొన్నాడు. ఐదు 
సంవత్సరాలు ఆ కారణంగా తాను పడ్డ బాధ అంతా అమెకు జాపక 
మొచ్చింది. తమలో రెండో అమె చనిపోయింది. మంచి దయింది. లేక 
మోతే, , వెంటనే అమె కొక ఆలోచన తోచింది. “కాళా 1) అన్నది. “నా 
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అనుభవాన్ని దృష్టిలో బెట్టుకొని నీవిపాఠం నేర్చుకో. నీ తండి ఏడు 
యిళ్ళు నాశనమైనా నరః ఒక భార్య (బతికి వుండగా రెండో భార్యను- 

చేనుకొన గూడదనే వాడు. ఆ మాటను నీవు గూడా గుర్తు బెట్టుకోవాలి?”' 
అన్నది. “తన తల్లి మెదడు పనిజేయడం లేదేమోనని కాళాకు అనుమానం . 
కలిగింది. “అమ్మా! నీ వనేదేమిటి? ఏమిటి ఈ మాటలు +” అన్నాడు. 

“నా ఆత్మ చెపుతున్నది. కాళా! నా మాట జ్ఞాపకం బెట్టుకో. కోడలు 

వీదయింటి పిల్ల. ఆవును పోషించినవాడే గొల్ల, 5 వ్యవహారం వలన 

కోడలికి ఎటువంటి కష్టమూ కలుగ గూడి” దన్నది. “నాకు ఏ కష్టమూ 

కలుగగూడోొి దన్నది. 

“ఇపుడు నీకేమి కష్టం వచ్చింది ? పిచ్చి వాగుడు కట్టిపెట్టి నిశ్శబ్దంగా 
పడివుండు” అన్నాడు వరమా వేలు. 

అయినా రూపా మాట్లాడుతూనే వున్నది. బలహీనంగా వున్న తన 

చేతుల్ని మంచం పఖ్రమీద నెమ్మదిగా మెట్టింది. ఆమె ఏముముటో 

అంటున్నది. 

ఆమెకు భూతం పట్టినట్టున్నదని వకున జన వాళ్ళండరూ నవ్వడం 

ఆరంభించారు. గోకాథా! ఇటురా. ఇదిగో నా చెయ్యి. చేతిలో చెయ్యివేసి 

మాట ఇవ్వు. వీవు భలి వుండగా రెండో పెళ్ళి చనుకొనని మాట యివ్వు 

అన్నది. “అప్పుడే నా మనస్సుకు శాంతి” అని గూడా అన్నది. 

కాళా అలోచనలో వడ్డాడు. చిన్నతనంలో [బాహ్మణుడన్న మాటను 
భగ్నం చేయడానికి అమె.ఈ (పయత్నాం ,పారంభించిందని అర్థం జేను 

కొన్నాడు. రాజును ఇంటికి తినుకొని వస్తా డేమోనని ఆమె భయం. కొంత 

సేపు బాగా అలోచించి కాళా తన తల్లి చేతిలో చెయ్యి వేశాడు. తప్ప 
మార్గంలో తానే పనినీ చేయనన్నాడు. రూపా మహవానంవ భరికురా 
అయింది. ఆమె కళ్ళు అమృతం వర్షిస్తున్నవి. కొడుకును మనసారా ఆశీర్వ 

దించింది. ఈ శుభ సమాచారాన్ని తన భర్తకు వెళ్ళి చెప్పవలెనని ఆతుర 

పడుకున్న టున్నది. అయిదారు క్షణాలు గడిచాయి. ఏడో క్షణంలో అమె 

కళ్ళు గిర గిర తిరగడం ఆరంభించాయి. ' 

శంకర్ వరమా పేలు కాసిమ్ ముగురూ- “శరీరాన్ని కిండ 

బెట్టండి” అన్నారు. 
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శరీరాన్ని కిందకు దించుతూ వుండగానే డెబ్బై సంవక్సరాల ఆ జీవితం 
.సమాస్త మయింది. 

మూడో రోజు అస్ట్ర సంచయనం జరిగింది. ఆ రోజే గరుడ పురాణం 
బారంభించాడు పురోహితుడు. నాలుగో రోజూ ఐనో రోజు బంధువులంతా 
వచ్చి ఓదార్చి యూరు, పదో రోజు సూతకం జూర రటరదీ= చ దకొఠడో రోడు 
పిలలకు భోజనాలు పెట్టడం జకిగింది. వన్నెండో రోజ భలీభాల్ (శార్ధవు 
'పెప్ప విందు) జరిగింది. చుట్టు వక్కల [గాచూలవాళ్ళంకా నేతి హల్యాతో 
లో మూ. వ | Wee we 

(0 ర్ట 
గ నీ న నట ఇ ~~ ఆ oe) ag) mF శ ~ ఓ By wy 9. వతమయమూడ OE OR ee re =) అయి (గామా 

ar ద్ గ ~~ శ శ. — WHE IR రా న్ నే బయలుంరగ. నం కరు జాగా ఉననా కాొలళావంటి' సంతాన 
MRE The. Le GES, lcs VOB wer See = i~9 Cr. Head సక ENN చంరకురా యి 

4 ఇల్ ఆల జ కు త wR మ్ | య భు. FED WEIR ౧ 2 అపరం ౯ mo, ఆది ణాయౌాగg 
es (4 

rm) Ein >”. జ లో 

mi బుకయం (J యు? అయా 0 

mn ల్ 
ఉంగా డు ॥ 

“దర్ (బఫతికన్నంత కాలం జగం గుకలు కుట్లీంచు కొంటూనే జో 

- ఆశి 8 

వుంటారు” అనాడు షాహుకారు. అంతలా షాహుకారు మాటకు తల 
లటూపొరు. తరువాత అంతా షాహుకారు కోనం తయారు చేయబడ లడు 

తిన్నారు. వధ్నాలుగో రోజు ఉదయం షాహుూరు గుర మెకా డు. 
ఆ రోజు నాయంతానికి కాశారు ఒళ్ళు తెలెసింది. ఇక తనకు త 

లేదు అని అర్థమయింది. ఇక తన యిం 

అని బోధవరచుకొన్నాడు. అంతా అతనిశెందుకో భూన్యంగా కనిపించింది. 
కళ్ల వెంట బొట బొట నీళ్ళ కార్చాడు. భలీ విషయంలో తన మనస్సును 
శాను సమాధాన వరచుకొనే [ప్రయత్నం [పారంఖించాడు. అయినా 
మనస్సు అంగీకరిస్తే జీవితంలో కష్టా లెందుకుంటవి ? 

oa 

3 
భో పరాయినుల్ణ ట్ర స్టిరవడిం 
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తన ఇంటి భారమంతా కాళా భలీకి అప్పగించాడు. నెయ్యి, పాలు 

పశువులు అన్నీ ఆమె అధీనంలో వుండ్ పోయినవి. భలీ ఇంటి బాధ్యత 

తన నెత్తిమీద పెట్టుకొన్నది. “వీమిటో ఆమెకు గూడా ఇల్లు శూన్యంగానే 

కనబడడమారంభించింది. ప్రీ సహజమైన చిరు బు[రులాడడం గూడా 

అమె [(పారంభించింది. కాళా య “రం ఆమెకు నచ్చలేదు. విసిగి 

పోయింది. ఎప్పుడూ కాళా మౌనంగా వుంటాడు. నరిగా మాట్రాడడు. 

ఇంట్లో ఉత్సాహంగా వుండడు. ఆమె కదంతా బాధాకరంగా తోచింది. 

“నేను పుట్టింటికి పోతా” నని ఒక సారి బెదిరించింది. “నేను నీకు అడ్డం 

వసే అప్పుడను” అన్నాడు కాళా. 

“ఇక ఆ యింట్లో కలి ఎలా వుంటుంది ? పుట్టింట కి వెళ్ళిపోవాలి అని 

నిశ్చయించుకొన్నది. ““అవనరముండి తిరిగి నీవు పిలిసేనే ఈ యింట్లో కి 

వన్తాొనన్నది. 

భలీ వెళ్లినందుకు కాళాకు సంతోషమే కలిగింది. ఇంట్లోనుండి భూతం 
వెళ్ళిపోయిందను కొన్నాడు. అది గాక తన యింట్లో. అంత పెద్ద వని 
మా(తమేమున్నది? గోధుమ, శనగలు, కోతకాలానికి పని వుంటుంది. 
“అయినా నే నొక్కక్లో వెయ్యి మందికి సమానం” అనుకొన్నాడు. 

తెల్లవారు జామునే లేచేవాడు. పక్కనున్న రామా నాథా వగైరాలు 

లేవక" పూర్వమే పాలు పితికి గొడ్డకు మేత వేసేవాడు. గొడ్లను బయటకు 
తోలి మూడు గంపలు పాచి వూడ్చీ పెంట పోగు మీద పోసేవాడు. పొయ్యి 

దో నీళ్లు కాగేలోపల రెండు మూడు బిందెలు నీళ్లు తోడుకొని తెచ్చే వాడు. 

తోటివాళ్లు పశువుల్ని బయటకు తోలక వూర్వమే స్నానం చేసి, పలు వెచ్చ. 

బెట్టి నవటాకు నెయ్యీ, వడు శేర్ణ పాలు కుండలోబోసి మూత బె స్పేవాడు. 
పక్కవాట్ళ ముఖం కడుకొనే లోపల “రామా! నీ వశువులతో వాటు 

మా పశువుల్ని గూడా తోలుకొనిపో”* అని వరమాయించి కొడవతి 
తీసుకొని తాను పొలం బోయేవాడు.: పొలంలో చొక్కా, తలగుడ్డా మరి 
చెట్టు కొమ్మకు కట్టి గోచీ బిగించి.. మిగిలిన పొలంలోకి వచ్చేటప్పటి ఓ 
ఆతని మడి ఒకటి పూర్తి అముతాడక అది చూచి రామా ఆశ ఎర్వవ ఊఉ 

“కాలా! నీకూ భూతాలకు స్నేహమేమైనా వున్నదా 3) అనేవాడు, 
( ఈన్సేన్సే భూతాన్ని” అనేవాడు కాళా నవ్వుతూ. నిజంగా అతడూ 
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భూతంలాగానే వుండేవాడు చామనచాలుగా వన్న అతని క్యరపాటి 
శరీరం చెమటతో నింగవుంగేడి. అతని రెండు చుటూ ఇనవముక్కల్టాగా 

వుండేది. 

(_“ందీ నిజమే. అర్ధరా,ఏ నిన్ను చూపే జనం ఇడునుకొని చస్తారు” 
అన్నా డు రామా, 

ఇల — ల “మ్, క్ వ 
బకనారి రామా కాకాకు నచ్చ ఇస్తాడు TT! DOE 

= _ 

(శమ ఎందుకు వశుకువాటు ౯? అనవసరంగా దటుదంకు దోక నలి 
"= రా ల 

పదిన నం మ మానం [పసుకం. జని జరుగుతున్ ౪ నాటి ోచాతు 
ఖో CL 

ww 

[గామంలో వాళ్లంతా అదే సలహా చెప్పడం [పారంవిరిచారు=. కోదర్ 

తల్లి గూడా వ అర పారాను తెకిటిర ందాపరనూ ప 
Ob nt లా 

వీడుతునా . “నీ మెదడు పని చేయడం లేదు. ఆ అమ్మాయిలో ద న్న 

లోపవే వ. ఎందుకు ఈ హఠం క” అన్నాడు పరమా పేలు, 

కాళా నోరు విప్పడు. ఎవవేమన్నా విని ee పరమా 

త్ నాడు. పపీలుకు ఇతకొక విచారం పిర్చడ్ింది. తాను చావు. సిదంగా వు 

న్వగంలో అన్నా వదిన లిద్దరూ కాళా సంగతి అడిగితే అ ఏమి 

చెప్పాలి! అందువలన చాతుర్మాస ees Mee శ 

శాళొతో చెప్పకుండానే కి కోడల్ని కం కొని వన్దా మనుకాగా డు చాపం 

అతని దగ్గర గురం లేదు. అది పెద్ద కొశుకు భాగంలోకి పోయింది. 

కాళ్ళీడ్చుకొ ంటూ నడిచి జోలేడు. 

ఇక పిల్ల యింటి వాళ్ళు గూశా వటుగాచే వున్నారు. “లల్లుడొచ్చి 

పిలిస్తేనే పిక లను వళపతాము, లేక పోతే మీన మౌ ముంట్లోనే వంటురది*? 

సం అన్నారు, రాజు పుట్టింట్లో వున్నది. ఆమె అత్త వారింట్లో వృండి వుంసే 

వరమాకు కొంత సహాయం లభించేచేవె a 

ఏమైనా చివరికి కాళాకు భార్యను పిలుచుకొని రాక తప్పలేదు. ఎట్లా 
తప్పుతుంది ? వ్య వసోయం గూడా యా నృత్యం లాంటీదే. ఒక్క 

మనిషి ఎన్ని పనులు చేసాడు ? ఇంటివని చేస్తాడా? పొలం పని చేస్తాడా 7 

పెదపని ఎద్దుల్ని మెవడం ఇంకొకటున్నది. రోజూ ఎద్దులకు తేచి మేత 

వేయాలి. నిళ్ళవట్టాలి. ఇంట్లో పాచిపని చేయాలి. “నీళ్ళు మోసుకొని 

రావాలి. రొ బలు చేనుకోవాలి. నాగలి తీనుకొని అందరితో బాటుగా 
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పొలం బోవాలి. సాయంతం ఇంటికి వచ్చి పశువుల్ని కస్తునుకోవాలి. 
అలన్యంగా ర్మాతి పొయ్యి రాజేసి - తిరగలి దగ్గర కూర్చోవాలి. 

దీపావళి నమీపిన్తున్నది. అన్ని పనులతో నతమత మవుతూ పొలం 
పంట లెఖ చూనుకొనాాశడు. ఎనిమివణాలు నష్షం వచ్చేటటుంది. విత్తు 
లైతే నాటాడు గాని మిగతా భారమంతా మేధూల మీదనేగా వుంటుంది! 

కోదరూ అతని తల్తీ కాళా వెంట బడ్డారు. భలీఎ తాను పిలుచుకొని 
వస్తే రాజును అత్త వారింటికి వంపుతామహ్నారు. తమకు నహోయం చేయ 
మని అర్థించారు. కాళా ఏమీ జవాబు చెన్నలేదు. వరమాకు వొభ్ళ మండి 
పోయింది. “ఒరేయి దర్శిదుడా ! దీవావ లికి ఇంట్లో ఒక్కడివే వుంటావా $” 
అన్నాడు. “జనం వరదేశంలో వున్న వాళ్ళను గూడా పలిపించు 
కొంటామ. నీకు పెడబుద్ది పుట్టిందా?” అని బాగా జొడీంచాశు, 

వరమా వటేలు అంతేగాక మంచి కోజు విచాగంచాడు. “కోడల్ని 

పిలుచుకొని రాకపోతే విశాకు లికి” మన్నాడు. “ఆ ఓల ఎంత కాలం 
ఈ బాధ అనుభవిను_ది. వేసిన (బ్రహ్మముడి విడిపించి నన్యానుల్లో 
కలవు. తండి పేరు నింపడాగఃకి అదే గొవ్ప మార్లంి అన్నాడు. 

జ 

a 

ఒక్క చేతో పనులు చేయుకేక వోకున్నాడు. కతత ఎక కాళాకు 

గూడా భలీని పిలుచుకొని రావశమే మంచిదనిపించింది. “అయినా రాజు 
అ విషయం తనకో ఎందుకనదు ? తనకు కష్టంగా వున్నదని ఒక్కసారి 
అంటే ఎంత బాగుంటుంది ?”” అని అనుకొన్నాడు, 

౪ ఆలోచనతోనే రాతి కాళా పడుకొన్నాడు. ఎంత సేపటికీ నిద 
రాలేదు. వరమా యిచ్చిన సలహా కాభాకు జ్ఞావకమొచ్చింది. 

నన్యానుల్లో కలసిపోతే అన్ని కాలూ తొలగిపోతవి అనుకొన్నాడు, 

ఐిభూ తేశ్వరం నన్యాసి కళ్ల ముందకు వచ్చాడ.. నన్యాసి ముందు అలభ్ 
(నిప్పు) మండుకున్నది. ఒక్క (తిశూంం వక్కన పాతి వున్నది. బావాఖీ 

శరీరమంతా బూడిద పూత. అతని కల్లల్లో గంజాయి మత్తూ అతని 
మనస్సులో ఏదో ఓక రకపు నిర్లక్ష్య భావమూ వ్యాపించి వున్నవి. తాను 
బావా అయిపోయినట్టుగా భావించుకొని కాళా ఇక తనకు రాజూ వద్ధు భలీ 
వధు అనుకొన్నాడు. 

(గ్య తన ఆలోచనకు తానే నవ్వుకొనాడు. “ఓరి పిచ్చివాడా! ఏమిటి 

నీ ఆలోచనలు! వాలా వేలు కొడుకు బావా అవుతాడా! భూమి తల 
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ఆల. పోడా? మనుష అన్మ ౧ వాజెన కన వంటిది. అఆ కత్తి మీవ 
సాము నేచ్చకొ వాడు ఎరయిసాడు. _ బ కేదు” అనుకొన్నాడు. 

తం నెర ఆం ట్ త్ స్ ర్త ఇడ 
6! శీ శక్తీ rey a ల్ పా సుత... han we? fw తం, 

షి 

- రెండో క TS DEE a ఇంకొక ఆలోచన 

ఇగ స్ట జ సశ వ న జ A న.రాండ్ SETS మాల టే శతు కన నృర్కటంలాంటి అతని 
ఛో క స్త జా 1 

శె an శ త కా AE Tn వష - హు న 

అం భం టల oy న్ వోలు అమో వంచ 1 Le ర ఇ ఇ 
(sw) cc ఇ వాతి a 

(qs 4 నో త ఇకా గా ఒం ఇత ల ళీ 

రాజూ అత దిగరు ఇుండు చింగె,.= ఆన ఇయు. నరు పుతుం 
po స్త క 

డి. 

ణా క ra FREE DRS wy a పం 
సిటి ఏంచ దెస బెహ్లిక్ లూ చాలని కాజు నడచి వను నను 

శక్త 

వ్ 

బఎడతుది యు గ్ర రిపీది న టం వ వచిపుతాను. నవు"కుంళటకా 
Pe 

sv .- . = ~~ al లా న 

కు అ Y) ళ్లసి కూర ౧ రథ త pen 
a (a 

ay Gap # TY tg ష్ Pa వై వ. > య్ ఎ ళ్ 

వలస ప కనతో SL సకం టా చస కొ rw డన 

cr ప a” న Cm వ Cay. a 

బ్రా నా టౌ SU TNT మఖ. వటవ్యక్షం కీిండ తొగు 

టీ a మ ౬ జా న్ జ 

తుంది. ళా దీరంలో తుదుతు [మిం జ స ఈ చః లో pag br ef గా ఓ Perey రకం. 

bt —2 - అతో నా 

న్ ఖం త ఇ మంచం ముద అటునుండి ఇటు ఇంక్లొడు. 

“ను కలికి మాట యిచాను. నాకీ అలోచన రావనం పొపవం గదా 
౧ : జ చ ష్. 

ఇ హ్ aa క్ లీ నీ న గా జా .. న i ౮ ఏ 

అనుభునాడు. “ఇరు భారాంన :”ళ సంగత ఉస భూత డం లెదా 

అయినా భలీళో వున్న లేసేమిటి ? జాను తల్లి కిచ్చిన మాటను నిల 

ణు ముకుంటాడు. 

ఇంతలో కాసిమ్ యింటి కోడి కొకొ)రకో అని కూసింది. కాఖాకు 

తెలివి వచ్చింది. నాథా యింట్లో కవ్వం చవుడు వినబడుకున్నది. రాజా 

విషయం మరచిపోవాలి అని నిశ్చయించుకున్నాడు. ఇంట్లో పిండి లేడ. 
సై 
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మంచం మీద నుండి లేవ బుద్ది పుట్టడం లేదు. అయినా లేచాడు. తవ్పదు- 
పిండి వినురుకోవాలి. రొ జైలు "చేసుకోవాలి. అలసిన వాడీకి విశంతి 

అవసరం అనుకున్నాడు, 

తనకు నిశాంత్ అవసరం. రాజు ఇన్ని రోజులుగా ఇక్కడున్నది. 

ఒక్కో రోజైనా వచ్చి చూచి పోయిందా? అనుకున్నాడు. 

అనవనరంగా భలీని పుట్టింటికి పంపినందుకు కాళొ పళ్చొత్తాపడ్డాడు. 

అమె వస్తేనే గాని తనకీ తిరగలి బాధ తప్పదను కొన్నాడు. నిశ్చయించు 

కున్నాడు. 
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మేలుకో మచంధర్, గోరఖ్ పచ్చొడు 

అనలు పెళ్ళికి వెళ్ళినప్పుడే కాళాకు ఉత్సాహంగా లేదు. అప్పటికే కాళా 

1గామంలోని పెళ్లి కావలసిన ఆడపిల్లలు పెళ్లిళ్ళు పూర్తిఅయి అత్తవారిళ్ళకు 

వెళ్ళారు, ఉన్నవే మొత్తం పది హేను ఇరవై యిళ్ళు, అందువలన పెళ్ళి 

పాటలు పాచేవారి సంఖృకూడా తక్కువెవోయింది. తొందరలో ముహూర్తం 

పెట్టుకొనడం, వీద కుటుంబం గావడం గూడా వానికి కారణాలు, 

భలీని అత్తవారింటికి పిలుచుకొని వచ్చినవుడు గూడా ఐవారుగురు తప్ప 
ఎక్కువదుంచె పోలేదు. అందువలన వరనవాటలు, తిట్టవాటలు పాడడం, 

వినడం అప్పుడు కూడా జరగలేదు. 

ఈసారి గూడా అంతే అయింది. ౪త్తవారింట్లో కాళాకు లభించిన 
స్వాగతవు మర్యాద ఏ మాత్రం సంతృప్తికరంగా లేదు. ఇంటి ముందు 
అ వేసి దానిమీద పరమా పపేలును కూర్చొనబెట్టారు. యముడు 

స్తే ప్రాణాలు తీసుకుని పోతాడు. కాని అల్లుడు వసే పెంచి పెద్ద చేసిన 
ల పొట్టలోని 'పేగునే కదిలించి రీసుకుహోతాడని సామెత. స్వాగతం 

కూడా దాని కనుగణ్యంగానే వున్న ది? 

అత్తవారింటి తరపున హుక్కా ముందు ఉన్నా కాళాకు హుక్కా తాగ 

బుద్ది పుట్టలేదు. లేచి |గామం నలుమూలలా చూచి వద్దామనుకొన్నాడు.. 

కాని [గామంతో ఇళ్ళన్నీ మూసివున్నవి. చిన్న పిల్లలూ లేగదూడలూ 
తప్ప ఇళ్ళల్లో ఎవ్వరూ లేరు. ఊరంతా శూన్యంగా వున్నది. రాజూ భలీ 

ఏమి పని టి వెళ్ళారో ఎవ్వరికీ తెలియదు. .. “సూర్యాస్తమయం కాబోయే 

సమయానికి ఆకాశమంతా వసువు పచ్చటి రంగ వ్యాపించింది. నెమ్మది 

నెమ్మదిగా శూన్యంగా వున్న (గామం చైతన్యవంతం గా వడమారంఖించింది. 

బర్బర్మని తలుపులు తెరుచుకొంటున్నవి. దూడలు కట్టివేయబడు 
తున్నవి. గేదెలు, ఆవులు పాలివ్వడానికి తయారుగా వున్నవి. హవా 

పితకడం గూడా [పారంభమయింద్. [గామ కంఠంలో నిలబడిన ఒకామె 

అమ్మా! త్వరగా రా. బరువుతో కుంగిపోతున్నా” నంటున్నది. ఆమె 
నెత్తిమీడ రెండు మణుగుల గడ్జీిమోపూ, చంకలో రెండేళ్ళ పిలవాడూ 
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వున్నారు. ఆవులు అంబా అంటూ వరిగ్హుకుని కన.న్నవి. నాగభ్మ్ళు భుకాన 
పెటుకొని రెతులు ఇళాకు జిగి వనురదౌాా స్మ 

6 అ w ఆ 

ఆవులు అంబా అందుంకే వనదూడణ  పాలకోనం 

తున్నవి. 

రెండు మూడు సుకు ౮? ౨౦ జకన్యవంత నుయిజబోయింది. అంత 

వరకూ వ్యాపించి వున్న శాంతి టాదయయి cage vr 

రాజు భర్త గాగలి భుజాన ానురౌెని ఇంతో పేగెించాతు.. అతని 
వెనక వెనక ఛలి రాజూ అపురూ రెం గధిమోపులను పముకోని నచ్చారు. 

భలీ కాళాను చూచింది. సెత్తిమ్ది గుస్టను నుఖంమ్విక లాక్కౌొన్నది. 
సో SO ee 

ఆ టర్ ఇ. అక గాక వ - 
కారో యవ మూ ౫ కీలును తు tof “YL చేసి త్ 

వసా జీ నద సరం కవ వచ, Dp న క క న 
ఒ 9 గ న ఇద్దరూ కడ చడం తను ల రూంకి త్త స నుట దారు. 

న 

(. ర్నా దీ వావి వయ ఆ, J అత నరా EET A DUA జ్ ళ్ చ్ ఇ. 7 £ 
కాళొ దిభొకు వళుతున ఆ సెల్లు dy wm RE నానా శం GEE 

| woes ళ్ చ అజాత శు యూ 

రాజు ఇంట్ కోడలు, క్ రగా మ్రుజ్రీంటి నుంటి శావడం నబ ఆయె 

గుడ్డలు కొత్తవిగా వున్నవి. భలి పుట్టంట్రో వున్న లు a ఎ అందువల్ల అమ గుడ్డ 

పాతవి అయినా చాళ్లికరూ ఒకరి గుడ్డలు ఇంకొకరు మార్చుకొన్నా భలీ 

కంకే రాజూ అందంగా వుంటుంద్దిః రాజు శవీరం నన్నవాటిది. ఖలీ 
లా అగా 

వున్నది. నాశ నెమిలిలాగా వున్నది. ఆమె ముఖం కొంచం కోలగా 

వున్నది. కళ్లు (పకాశ వంతంగా వున్నవి. కొనచెలిన ముక్కు. 

కొద్ది సేపట్లో వాళ్లివరూ నీళ్లు తినుకొని యింటికి వచ్చాకు. కాళా 
తన మనస్సులో వాళ్లిద్ధర్ని ఇంకా పోలున్తూనే వున్నాడు. ఇద్దరి ముఖాల 

మీదా గుడ్డలు కిందకి లాగబశఢి వున్నవి. రాజు యౌవనం ఆమె కట్టుకొన్న 

గుడ్డలో నుండి [వవహిన్తున్నది. భలీ యౌవనం కాళా కంటిక్ ఇంకా 
ఆందడం లేదు. వేగంగా [వవహంచే నదిలోని సీరులాగా స్థిరంగా వున్నది. 

కాలా పెద్దగా నిట్టూర్చాడు. రాజు తనకంటే రెండేళ్లు చిన్నది. భలీ 

తనకరకే రెండేళ్లు పెద్దది. అంటు రాజుకంకు నాలుగైదేళు పెద్దది. 

ఇద్దరిలో వ్యత్యాన ముండ డంలో ఆశ్చర్యమేమున్నది ? అనుకొన్నాడు, 

రాజు భర్త హుక్కా నింపుకొని వచ్చి మంచంమీద కూర్చున్నాడు. కాలా 

రా వ్, యే తో ల Pan 

శరీరం లావువాటిది. భల తలా, ముఖం పెష్టిది. కంఠధ్వని కర్కశ 
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డానికో రాజునూ, రాజు భర్షనూ ఇద్దర్నీ పోల్చి చూడడం ఆరంభించాడు, 

రాజు భర్త శరీరం చాలా దుర్చలమైనది. దానికి తోడు ఎప్పుడూ 

దగ్గుతూ వుంటాడు. పరమా అకే జి బాగా గమనించి చూచాడు, 

“అన్నాయో | నీ శకిరంలో ఏదో జబు" “న్నది. భూత వైద్యుడీకి చూ పించు” 

అన్ని సలహా చెవ్వ్నాడు, 

1 జతతలో రాజు ఇంటి బయటకు చెళ్ళింది. ఆమె చేతిలో ఏదో గిన్నె 

లాంటిది వన్న చి, కాకొకు అర్థ వమయునచెాల బిహూశా ఇంటో నెయ్య లేదు, 

అందుకే పోకున్నదను కోనా న్నాడు. అతని హృదయం భగున మండింది, 

(ుతదినం రెండుసార్లు నేతి రొల్పె తినే రాజు అతిథి సత్కారం కొరకై 
నయిం ముష్టి అడగటానికి జయబుదెరిండనుకొన్నాడు. రాజు భర్తను 

చూస్తే - అతడు నీవితంలో _ వి దు నమయాలలో తప్పు-నెమ్యు తిని 
ప 

వుండడని అరమపుకూనే వున్నది. సరైన తిండి లేక- వాలం పని చేసి 
ళా కశ నో 

£ 
qp 8 ౧0 £5 స! ౪ ణ్ ? వెళ్ళింది, ఈసారి 

అయితే అతని ఈ అంచనా నిజంగాలేదు. ఇంట్లో తిరగలి తిరగడం 
ఆరంభించింది. అంకే ఇంటో గోధుమలున్నవన్న మాట అనుకొన్నాడు, 

ఇంతలో రాజు వెంట నలుగురైదుగురు ఆడవాళ్ళు ఇంట్లోకి వచ్చారు, 
వాల్ళిందును వచ్చారో కాళ్లకు అర్థం కాలేమ. సట. ఘతీయ అయిన 

తరువాక ఇంకా నలుగురు ఆశవాచ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళ వాలకం, వాళ్ళు 

మోచేతులతో ఒక కళ్ళ నొకళ్ళు వొడుచుకొనడం చూచిన తరువాత వరన 

పాటలు పాశశానికి వాళ్ళు వచ్చినసు కారాకు అర్భ మయింది. 

కాళా ముఖం కమలంలాగా వికసించింది. దశేమినాటి రాతి. పాల 

వంటి వెన్నెల (వకాశన్తున్నది. మధ్య మధ్య ఆ ఆకాశంలో శ్యామలవర్హం 

వ్యాపిస్తున్నది. అలలు అలలుగా గాలి వీస్తున. రిస మనా కాకా న 

వున్నాడు. దానికి కారణం రాజు పొటలు. పాడుకున్నవాళ్ళు గామంలోని 

యువతులెనా పాటలు పాడమని వారికి అందిస్తున డి రాజు 

నా చెవులకు రింగులున్న వో లేవో చూడండి”” అని కాళొ ఎగతాళిగా 

అన్నాడు... “రింగు కాదు, చొక్కా చొక్కా” అని ఆడ వాళ్ల వెనకనుంత్తీ. 

ఎవేరో అన్నారు. పాట ([పారంభ మయింది. 

Ca 
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లగ ళా య 0 3 శ గ్గ ఇ ఇష్టా “కాభూ! తారే తే కేశీయుం క 

జెరీ మాడ్వా డాన గైతీ బార్ బొపోనా 
అలాగి గయితీ వః రాక్ వానో ౭8 బార్ బాపోనా 

3 ఏమ్ కరీ కేడియుం లొని వారే బొపొనా 
0 > 
a (= 

న 

కాళా నీకి చొక్కా ఎక్కడనుండి వల్పింద 

పాటలు ఏంటునొ, రాజా తన పాడయంళొగి మహాను తెలియజేయ 

డాసికి ఈ పాటలు పాడిసున్నడా లేక తన హృదయంలో రగలిన 
మంటను తెలియజెయశానికా అని కాళా ఆలోబన న్వాడు.. (పేవను 

జు 
నానే 

నూచించే పాషలే అవి అని అతడొక నిశ్శాయానికి వచాడు. “ఇటువంటి 
సెం 

Fe రానూ. సురా SD TAI జాగా ఉత్సాహ 
రా € కా 

వడ తారుు[కళా తన స్థితిని గురించి చాలా విచారంలో దనరాాడు. భాజు 
~~ 

ఫీ కన సితి ఒకటిగానే వడా వనుకొగొాడు. రాజు మరా మధ్యవచ్చి 
(wy (థి లాం (౫ 

చ్చి ర చా వా సరం. ఆ .. 

హోత 5 “కలు అందుల? టు తున parr 
అ్యాఖ్ అతా శి వూ! 

“మారా వాడా నేవరవదాడే డే ఊొంటడీ రోలా భాయి 

మా యింటి వెనక ఆడ వెంఆఠు ఉఊో1తున్నది, 

పొటలు పాత బడుకూన వున ది. 
€. 

శ కా శా ఇ 

! స్నానానికి నీళ్ళు తోడాని”ని రాజు వాకిట్లోకి ముఖం 

ప 

““కాశా! స్నానం కాసి? అన్నాడు వరమా. 

“ముందు ని స్నానం కానివ్వు” అన్నాడు కాఠొౌ,. 

వరమా స్నానానికి లేచాడు. పకమాను కలవడానికి వచ్చిన ఊరి 
వారంతా లేచ చెళ్ళారు. రాజుకు కొంత న్వాతర్మత్యం అభించింది. తలమీది 

మునుగుగు నిసివేసింది. కాళా నోటీకున్న కళ్లె_హడా తొలగి పోయింది. 

“ఈ త్రిటన్నీ ఎవరిని కిట్ర్న్తున్నావు ₹” అన్నాడు. 
“మా భలీ అక్కను తినుకొపై వెళ్లిన తరువాత ఇటువంటి తిట్లు తెట్టవద్ద వి 

గుర్తు చేస్తున్నామని ఎవరో అన్నారు. 

నిజంగా అందుకే రాజు ఈ పొటలు పాఠిస్తున్నదా అని అడుగుదామను 
కొన్నాడు. కాని ఏమీ అనలేదు. “ఈ విట్లు తిట్టించడం ఆపివేసి అనదలచు 

కొన్న దేమిటో తిన్నగా అంటే మంచిది” అన్నాడు. 
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రాజు ఇంకొక పొట అందించింది. 

“సనమజునే సానే సమక్షావుం 
గదే గదడా- పాటు డో., 

తెలుసుకొనేవాట్ళ 3 గ చేస్తేనే తెంనుకొంటారు. గాడినలకు కాలితాపులు. 
“చాలునా? శోష. మయింకా?ి” అంటూ రాజు ఇంట్లోకి వెళ్ళి 

బోయింది. నా స్నానంజేసి ధోవతి పింజబెటుకొంటూ వచ్చిన పరమా త! న. 

ద షొ 9) వాలా వ 
శో Dre tHe se 

Ce 

g 
ఇ 

(sy) 
ల 

ఇ 

రంజు వెంబులు లె నీళ్ళలో కాసురదిః 

'రాడా వాకిలి దగరకు వచ్చి “చన్నుళు ఊన్న 937 ని అడిగింది. ర 

నిళో నీళ్ళే కాక కాళా కాళ్ళు గూడా చల్చబక్టవి. అన్ని పాటలు పాడించిన 
యి ందుకు చేస్తున దో కాళాకు 

కనాలోని అశమీవ గూడా చన్నీళ్ళు చల్లుకన్నవా” అని అలోచనలో 

“నవ్వ ఎగతాళి చేచుశానికి వచ్చావా? అన్నాడు కార్గొ,. 

“అందుకు నిడే కావాలా? అన్నది రెజు. 

ళా 

ఆ మాటలో ఏదో రహన్యమున్న వనుకొన్నాడు కాళా. 

"ఇంత చాకుర్ణం అవె మలో మొనట లేను. ' అత్తవారింటికి వచ్చిశ 

తరువాత చాకుర్య ౮ నేర్వుక్ కొన్నట్లు టున్న ది” అనుకొన న్నాడు, అతని శిదో 

దెబ్బ తగిఎనట్ర ఏబ్రనిపించించి.' 

4 నానా విషయం అడిగి తెలునుకొంచామనుకొన్నాడు, 

మాట ఎత్తాడు. కాని పూర్తి గాలేదు. 
మాట అంతలోనే ఆగిపోయింది. 

తరువాత సహాయం చేయడానికి గడ్డి దించడానికి అత్తవారి పౌలత 
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వెళ్ళాడు ఆ రాతి. మంచంమీద పడకొన్నాడే గాని కోడి కూసిన దాకా 
అతనకి నిద రాలేదు. మాగన్నుగా వుండి ఎవరివో అడుగుల చప్పుడు 
విన్నట్లు ఉలికిపడి మాటి మాటికీ రవడం ఆరంభించాడు. ఉండుండి 

ఎవరో తలుపు తెరిచినట్రతని కనిపించే. తనవ్వచో కుదించి చేసినట్లని 
పించేది. ఒకసారి ఎవడే నీజంగానే దుప్పటి లాగారు. కళ్లు తెరచి 
చూచాడు, దుప్పటి లాగి సవం హా వపు, 

క(త్రే పల్లా! సే లేల వ re? అన్నా శ. 
బళ న్ యీ ఇ. ఖు 

కాళాోౌ దబు వేచి కూర నష రా 

ఓ శ 
వరమా లేకపోయినా పొగాహ్క నల్దమందునే నీళ్ళూ కాశారు గూడా 

లంకే. ఏమైనా ఇంటి అలుడు గదా! 

సక్జమండదు అమ్మే గుత్త అధికార న కు నా ఆ రోజాల్లో ఈ 

క జరదో బనుగు వరడ శెకాదుు. ఆటికర్ సా (పభుత్వోర్యాగి. 

రా నల్ల". వ్యాపారం హాన్ చేసేవాడు. అతడే రండు పలాలు 
మెం నలు ఇ ప కాశళా అత్ర వారిక్ ( హు గాక యిచ్చాడం. 

రాజు ఇంతె ముందు నాలుగు సుంకాలన్నవి. వాట్ మధ్య జతీనాంట 

ట్ర 

కాళాకు మనస్సు శాంలిగా లక ఇట్టి 
న్నది. రొజు దగ్గరకు ఐ పోయి “చేయించిన పేవాలుఐ fy స 

“ఆ మాతం మర్యాడ మాకు ఇలియదా ?**” అని నవ్వుతూ రాజు “బొ 

మంచం మీద కూర్చో, తెస్తా” నన్నది 

“ఇది నీ అత్త వారిభుకాడు. నాళత్త వారిలుగూడా” అన్నాడు కాళొ. 

(రాజు నవ్వుకూ- “కావచ్చును. కాని (పస్తుతం నాది. చెప్పినట్టువిని 

మిస్టామంతుత్తలాగా వెళ్ళి అర కూర్చో"? అన్నది. 

కాళొ అక్కడే గిలబథాశు. రాజు ఇంటి చికటి మూల ఊోడునున్నది. 

వీమనుకొన్నదో ఏమో ““భలి! ee ఖాళీ చేశావా?” అని పెద్దగా 
అడిగింది.) 

కాలొ “నీవిబాగే వుంపే నేనిక్కడికి రావడమెందుకు 1” అన్నాడు. 

రాజు నవ్వింది, 
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న్నాహం జరిగింది. 
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అనుమతించింది. 

(పయాణ న 
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వరమా సరమెక్కి “నేను పేథా పటేలు ఇంటి దగ్గర వుంటాను, 
మీరు నెమ్మదిగా రండి” అని [పయాణమైనాడు. 

ఆ వూరును వదులుతుంటే అతని కేదో బాధ అనిపిస్తున్నది. భలీతో 
మాట్లాడుకున్న రాజును చూచి *కోదర్ను పంపమంటావా?” అని 
అడీగా డు. 

కోదఠ్ను రావద్దని చెప్పమన్నది రాజు. దీపావళికి తాను పుట్టింటికి 
రానన్నుది. 

ఆ మాట విని కాళా ఆశ్చర్యపడ్డాడు. అంటే రాజు నానా యింటికి 
పోదు అని నిశ్చయించుకొన్నాడు. 

ఇంతలోనే మల్లీ రాజు నంగతె తన కెందుకు? ఆమె ఏ దొంగలపాళైళే 

తన కేటి. == అనుకొన్నాడు. 

రాజు లేకపోతే ఈ అత్తవారిల్లు గూడ తన విషయంలో ఛూన్మమై 
తుంద్.. అయినా రాజాను పెచ్చరింవడం మంచి చిదనుకున్నాడు. క6శ్చ్వ థా 

వశేలు తీర్పు యిచ్చిన నాటికి నేను చిన్నవాణ్ణి అందువల్ల ఇంత ల 
మ. న? ని అందామనుకొ న్నాడు, 

"ఈర చివరకి అంతా వచ్చారు. అయినా శిడాను ఒక్కసారి నానా 

వషయం అడిగళ? మనన్సు ఉప్వట్టారంది. పక్కనే భలీ వున్నది. 
అడిగే అవకాశం కలగలేదు. 

కాళా నుద్దెశించి రాజు ఒక్క మాట జ్ఞాపకం పెట్టుకో. కొత్తగా 
పశువుల్ని క"న్నప్పుడు ఐ వాటిని ముందు [గామంలోని వశువులతో కలపాలి, 
ఇంటి వకఘువులతో కలిపి వాటిని కట్టివేయాలి. మానవ జీవితం గూడా 
అటువంటిదే. (మేమందరం పశువుల 'వంటి వాళ్లం అన్నది నవ్వుతూ 

“అంతేగాదు. పుట్టిల్లు వదిలినప్పుడు ఆడపిల్లలకు ఎంత బాధ కలుగు 

తుందో అది గూడా నాకు తెలును”? అన్నది. 

కాళా కత్తిని నేలకు అనించాడు. భలీ పక్కన అకులు తెంచుతున్నది. 
అమె వైపుకు చూచాడు. 

“ఇక తొందరగా నడవండి. చాలా దూరం పోవాలి” అన్నది రాజా. 
కాళా నడక వేగం హెచ్చించాడు. 

రాజు భలీ వైపుకు చూచి “నీకు కోవం ఎక్కువ. కొంచెం తగ్గించు 
కోవాలి. చేనుకొన్న వాళి జయిస్తే జగత్తంతా బెయించినట్టని సామెత. 

గ { 

a ఖ్ 
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నీకు కడుపులో ఏమీ వుండదు. అయినా మాట దురునుతనం లేకపోతే 
మంచి” దని సలహా చెప్పింది. 

భలీ రాదా దగ్గర విచారంగా సెలవు తీసుకొన్నది. 
కాళా, భలీ ముందుకు సాగారు. రాజు వెనకకు ఊోల్లోకి మళ్లింది. అతని 

ఆలోచనలు రాజును వదలడంలేదు. క్షణకాలం రాజు తెలివిగలదిగా 

కన్పిస్తే రెండో క్షణంలో యౌవనమంతా పోగొట్టుకొని కూర్చున్న 
దురదృష్టవంతురాలుగా కనిపించేది. దుఃఖాన్ని దిగమింగి కూర్చున్న 
దేవత రాజు అని ఒకసారి అనుకౌన్నాడు. 

గోధుమ రొట్టెలు తిని పాలూ పెరుగూ తాగిన రాజు రాగిసంకటి, 

వరిగన్నం తిని నర్హుకొంటున్నది. రాజా వెనకటి బీవికమంతా అతని 

కళ్లకు కట్టుతున్నది. 

రాజుకు దుఃఖం కలిగితే తాను నహించలేడు. అమెకు అనందంగా 

వున్నా తనకు కష్టంగా వుంటున్నది. కాళా విచిత స్థితిలో వడ్డాడు. 
ఆ ఆలోచనల్లోనే ఐదు కోనుల ప్రయాణం పూర్తి అయిపోయింది. తన 

వూరి పౌలిమేరలోకి వచ్చిన తరువాత అతనికి వొళ్ళు తెలిసింది. రాజు 
అంటే తనకెందుకీ బాధ! నా హృదయంలో ఎందుకిన్ని నిప్పులు 
రేగుకున్నవి!!.. ఈ జండొటంలో తగులుకొన్నాను. ఇది భవాయీ 

నృత్యం. మేళ్కో మఛందర్ ! గోరఖ్ వచ్చాడు” అనుకొన్నాడు. 
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పోట్లాడుకొన్న కాళా నానాలు 

దీపావళికి అంగరఖాకు"*బదులుగా కాళా ఐదు మెళో 

కట్టింగులు ఉన్న కోటు కుట్టించుకొని వచ్చాడు. అటువంటిదే ఇంకొక 
కోటు కోదర్కు గూడా కుట్టించాడు. ఇద్దరికీ కోట్లు వుంటే తననెవ్వరూ. 
అక్షేపించరని అతని అభివాయం. 

(వరమా పేలు వానపన్టాాశమంలో ఉన్నాడు. రణథిడుడు డోరికి 
ముభియా అయినాడు, దీవావ లి రోజున గుమి డన జనమంతా కాఖా 
క. కోట్ల వంక చూడడం ఆరంభించారు. కోట్లు జాగన్నవని కొంత 

సంది పూగీడా రు. కొంతమందికి అవి నచ్చలేను. నక +) వాళ [లో నాగా 

ముఖ్యుడు. 

“ఎక్కడ కుట్టించారు ఈ కోటు? వ రుప్వలు కు"క్టీవా డు కుట్టినట్లు 

న్నాడు. ఎవరైనా చూస్తే ఈ కోట్టు తొడిగిన వాళ్ళను కులంలోను-డి 
గూడా వెలివేస్తారు” అన్నాడు. 

“కోదర్ ! నీ కెందుకు ఈ కోటు? బాగాలేదు అనా న్నాడు, కాళా అన్ని 
వింటూనే వునా డు. 

“ఓరి పోరా కులం సంగతి మాట్లాడుతు న్నావు”” అన్నాడు. సుఖడీ 
పంప౩ం జరుగుతున్నది. (దీపావళి రోజున బెల్లం పిండీ కలిపి చిన్న 

వుండలు చేసి పంచి పెడతారు. .) 

కోదర్ ఈ మాటలు పట్టించుకోలేదు. హుడా పాడడంలో మన్నుడై 
వున్నాడు 

కోదర్ను ఎట్లాగైనా తన వక్షంలో కలుసుకోవాలని నానా చాలా 
లోజులుగా [వయత్నం నా శ, నాగలి దున్నడంలోనూ, ఎడ్డుల్ని 

మేపడంలోనూ, నాట సమయంలోనూ, కోతల సమయంలోనూ కోదర్కు 
బాగా నహాయం చేస్తున్నాడు. 'కోదర్ భార్య తన పక్షమా నాకు 

తెలును. అయితే నానా ఎంత నహాయం చేసిని నమయం టి! టీకి 

కోదర్ కాళా పక్షంలోనే వుంటున్నాడు) 'శోదర్ కాళొవక్షం వద౭డని 
వానా నిశ్చయం చెనుకొన్నాడు. కోదర్ ద్వారా రాజును తనకనుకూలం 
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చేనుకోవాలని నానా అనలు తాష|కయం. రాజును కన వళ చేచుకొనే 
టందుగు డబ్బిచ్చి ఒకరిద్దరు రాయిబారుల్ని గూడా నియమించాడు. ఆ 

రాయబారులు చెప్పిన _పకారం దీపావళికి రాజు పుట్టింటికి రావాఠ్. ఓ నను 

కలునుకోజాలి. అది పయత్నం. అయి.లే రాజు దీపావళికి వు[ంటికే 
రాలేదు. అమెకు చీరలు బహుకరించాలి అనుకొన్నాడు. ఆమె ప్పట్టింటిక్షి 

ళ్ 

కరో 

ol 
రాకేదాయే. ఏమి చేస్తాడు? రెండు రూపాయలు ఖరు- బేడ ఒక! 

తస 

బారిని రాజు అత్తవారి వూరికి పంపించాను. [ప్రటూజనం కల లేదు. ey 

వేసుకొన్న అంచనా తారుమార్లయింది. అతనికి నంఒలధించినంత వరకు 
ఆ దినావ ల వ్యర్థమైపోయింది.) త థాను డబ్బు టు. స. అందమైన 

వాడీననీ ౧౫*డా నానాకు గర్వంగా వుండేవ. నిజా నికి అతను కాకా రంజీ 

చూడడానికీ అందమె వాడే. కాళా కొంచెం లువ. పాటలు పొనణతంలో 

శాన దిన. శయ షల దునుతూ శక కకాల దోహోలు పొడే 

వాశు. అజరకీ శగాదాలు ఆర్చవదునా" జ 2కి) వేకం కుదిరించ కమన్నా 

నుఖడీ తయారు చేయడమన్నా, వశునులకు జబ్బులుచేస్తై వాటికి గురులు 
నో 

చత తున స౯కాః 

చెంప చెబ్బ తిన్న త తరువాత గ 

CC ల 

జ్ గ అర్య ఆ శ్రా తన రూవాన్ని చూచి గాః తనగు (పేమిస్తుందని అతని విశ్వానం, 
a 

ప రాణా Fs 

హాస్యంగా నాకాడతే రాగా ల J 
జా 

శీ థీ రగ ge cA ag (కె టా ల్స్ 36 
శే స్ 

త్తే ల మొ అఆ రా అల్ చె 11 షు mM. 

నావా తన కనుకాలమని అతనికి మ్శ్వాసనం ఒర్చాడిండి. అందువలనే 
జ్ రొ 

బం తియ ౨ గాడ చందా ల్లో 
శాయకారునిు పంపింది మిక రక ma 

a9 @ ౮౪ 

నాజు *ళవారి వూపు ఐ రాయకారి చెవులు లటలట కొట్టు కొంటూ 
శ గ 

తిరిగి వచ్చాడు. రాజు అతి నానా చివాట్టు పెట్టిందట, కులంలోని_ 
లె ౧ 

పెద్దలకు చెప్పుకానని పైన బెవ5ంచిందట గాడా. 

ఏర్పడింది. నిజానికి రాజు పుట్టింటికి రావలెననుకొ 
తీనుకొని రావడం వలన రాజు తన [(వమాణం మాన కొన్నది. 

, కాళొ రాజు చెవిలో ఏదో వూది వుంటాడని నానాకు అనుమానం కలి 
గింది. అందువ ల్ల గిల్లికట్దిం సపెటుకొనే (పయత్నం (పారంభించాడు. 

కాళా సుఖడీ" వంచి పెడుతునా డు... 
“ట్ట రేయి కాళాగాడా ! నీకేమైనా రోషం పుట్టిందా ౪” అన్నాడు. 

8 
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కాళా కేమీ అర్ధం గాలేదు. “ఏమిటి నీవనేది నానా?” అని వళ్నించాడు. 
నానా కళ్ళు నేవ్వులు కక్కుతున్నవి. తిట్టు [పారంఖించాడు. 

“అనవసరంగా ఎందుకు తిడతావు 1!” అన్నాడు కాళా. నానా ఇంకా 

జోరు చేశాడు. 
వెంటనే ఎగిరి నానా చెయ్యి వ పట్టుకొన్నాడు కాలా, 

కుక్కల కొడకా! ఏమిటిరా సీ కూ. సీది 1౫ అన్నాడు, నానా తన 

చెయ్యి వదలించుకొని కాళా గొంతు పట్టుకొన్నాడు. దానితొ కాళా రుద 

రూవ౦ దాల్చాడు. కాళా చేతిలోని సుఖడీ పళ్ళెం వంద గజాల దూరం 

లోని స్తంభం “వరకు ఎగిరి కిందపడింది. ఆ పళ్ళిం ధ్వనికి పాటలు ఆగి 

పోయినవి. ఎవరెవరితో పోట్రాడుతున్నారో, దేనికో ఎవ్వరికీ తెలియడం 
లేదు. ఒకే గోల. ఏమి కేమిటని ఒకరి నొకరు అడుగుతున్నారు. ఏమీ 
అర్ధం గాలేదు. 

“నిజానికి నా నానా అంేనే కాళా చాలాకాలంనుంచి కోపంగా వున్నాడు. 

పరమా ముఖాన్ని చూచి ఆ కోపాన్నంతా దిగమింగుతూ వచ్చాడు, ఈ 
రోజు అతడి కోపం ఆగలేదు. నానాను పైకెత్తి నేలమీద కేసి వినరికొట్టాడు. 

మధ్యవాళ్ళు వచ్చి అడ్డం బడ్డారు. లేకపోతే రామా అన్నట్టు నానా పది 

శేర్ధ పెరుగు కక్కేవాడే.. 
? జనమంతా లేచి నిలబడ్డారు. కొంతమంది కాళాను పట్టుకొన్నారు. 

కొంత మంది నానానూ, కొంతమంది రణభఛ్ ధోడుణి వట్టుకొన్నారు.. అయితే 

చాలామందికి ఆ తగాదా తేలికగా నమసి పోవడం ఇష్టం లేదు. కాళా 

తం|డిని ఈ దర్శిదులు ఎంత బాధపెట్టారు !! వాళ్ళకు శాస్తి జరగవల 
సిందేనని బహు నంభ్యాకుల అభ్మిపాయం. వాకిట్లో నిలబడ్డ మాలి రణ 

ఛోడుని భార్యా, ఎంత విడదీసే [పయత్నంచేసినా -పరమా ఎంత నానా 
వక్షంలో వ్యవహరించినా- కాళా మాత్రం ఏ మాత్రమూ వెనకాడలేదు. 
కాళా మీద దెబ్బపడితే పక్కన కాసిమ్ బేచాత్, శంకర్, భగ్యా కోదర్ 
మొద లైనవాళ్ళు వుండనే వున్నారు నానా కిందబడి నేలకు కరుచు 
కొన్నాడు. వాణ్ణి కాళా నాలుగు తన్నులు తన్నాడు. రణఛో డుణ్ణి చూచి 
“మర్యాద దకీంచుకోదలుచుకుం"ే అవత లికి వెళ్లు” అన్నాడు. నానా 
లెట్టరాని తిట్లు తిడుతున్నాడు. వట్టుకున్న వాళ్ళను ఎప్పుడు విదిలించు 
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కొన్నాడో తెలియదు, కాళా ఒక్క దూకు దూకి నానా ముఖంమీద వీశె గుద్దు 

గుద్దాడు. 

నానా ముక్కునుండీ నోటినుండీ బొళాబొళా రక్తం కారింది. బేచాల్, 

కోదర్ ఇద్దరూ బలవంతంగా కాళాను పట్టుకున్నారు. రక్తం వరద 

కడుతూ వుంటే నానాను బలవంతంగా కొంతమంది ఇంట్లోకి తీసుకొని 

వెళ్ళారు. ఇంతలో రణభోడుడు కర తీనుకుని కాళా మీదకు దూకాడు. 
జినం కర పట్టుకున్నారు. కొంతమంది నాథాను పక్కకు ఈడ్చుకుని 

వెళ్ళారు. 

రణఛోడుడు పోలీనులకు ఫిర్యాదు చేస్తానన్నాడు. “త ప్పెవరిదో 
తెలుసుకొన్న తరువాత గదా ఆ వని 12” అన్నాడు శంకర్. “ఆ విషయం 

మా తండికి, తెలియాలి” అన్నాడు రణఛోడుడు. 
“తప్ప నానాదే అయితే ?”” 
“తప్పు అయితే మాత్రం చంపివేస్తారా?”” అన్నాడు రణఛోడుడు. 

ఇంతలో రామా అందుకొన్నాడు. ““పోలీనులు వస్తారు. వచ్చి ఏమి 
చేస్తారు? కాళాకు నాలుగు లాఠీ దెబ్బలు తగిలిస్తారు. నీ యింట్లో ఐదు 

శేర్ణ నెయ్యి తాగిపోతారు. తెలిసిందా ? మీరంతా అన్నదమ్ములు. జోలీనుల 

దాకా పోవడం మంచిదిగా” దన్నాడు. అయినా రణఛోడుడు మొండి 
పట్టు వదలలేదు. కాసిమ్ అందుకొన్నాడు. “ఏమయ్యా! ముఖియా! 

పోలీనుల్ని పిలిపిస్తావా? దానివల్ల వైరం ఇంకా పెరుగుతుంది. అసలు 

తప్పు నానాది. అనవనరంగా కాళాను తిట్టాడు. మీరెన్ని అన్నా ఎంత 

కాలం నహిస్తాడు ? యిక సహించడు. తెలుసుకో. పోలీసులదాకా పోతే మీ 

కుటుంబమంతా కష్టాలలో చిక్కుకుపోతుంది. జా(గత్తగా ఆలోచించుకో”? 

అన్నాడు. 

కాసిమ్ మాటల్లోని సత్యం రణఛోడుడికి గూడా అర్థమయింది. ““నరే, 

అయితే మీరంతా న్యాయం చేయండి. మీ వల్బ న్యాయం జరగకపోతే 

అపుడు ఫిర్యాదు తప్పదా న్నాడు. 

“ఏమైనా ఒక్కసారి చర్మం వొలిపిస్తేనే గాని కాళాకు బుది రాదు” అని 

గూడా అన్నాడు. 

“ఆ స్థితి వస్తే - ఇప్పుడు ముక్కే పగిలింది. అప్పుడు తల గూడా పగులు 

తుంది” అన్నాడు రామా. 
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ఊరంతా ఈ వార్త వాకిపోయింది. 

పిల్లలంతా ఒకచోట చేరి “కాథా యిట్రా దూకాడు. నానా ఈ విధంగా 

కింద బ్రాడు” అని అభిన మంజేసి చూపించడం [పారంభించారు. 

ON వావళి నమ్మే భనం అంతలో ఆగివోయింది. నుఖడీ వంపకం 

మాతం జరిగింది. 

శంకర్ హుడా [పారంభించాడు? 
య. . రాణాం నీ వావీరే ఛ్మకీస్ శరణొయీ ఓ 

సేలా గుజరాంనాం ఢమక్యాంరె. ఢోల్ 

రాణా పక్షాన సన్నాయి [పారంభమయింది, 

గూజర్ పక్షాన ఢోళ్లు మోగడం ఆరంభ ముంది. 

ఈ పాట నానా కాళౌల మవ జరిగిన యుధ్ధ కాండకు నరిపోతున్నది. 

(ఇది నీ మధ్య నానా మధ్యా చాలా అ రాజా కొంటున్న నిప్పులే”? 

అన్నాడు భగా. 

భగా అన్నమాట కాళాకు నచ్చింది. మనన్సులో నంతోషించాడు. ఒక 
వెపు రాణా వ్ంజ్ వాడు నాసా. రెండో చెపు గూజర్ వంజ్ విన కాళ్ల. 

రెండో చరణం అందుకోగానే కాళా కంఠ వ్వని మారిపోయింది. లోపల 

వేదన కలిగింది. 

66 గ్రాల్లో పహుంచ్యో రే గామనా యాం పామా( 

పీలో గూజరో సీమడీ జాయ్” 

రాణా [గామసీమలోకి (వవేశించాడు. 

గూజార్ బయటీకి వచ్చాడు. 

కాకా మ స. ఏదో చాధ బయలుదేరింది. ఏదో అతని జీవితంలో 

పెద్ద నష్టం ఏ ఏర్పుడ్ దీనట్టున్నది. దగునో బోగొటుకొన్నట్టున్నాడు. తాను 

ఒంటరిగా పన టా, నలువైసలా శూన్యమైన వాతావరణం వ్యాపించి 

వున్నటూ అక నికనిపించనాగింది. 

నంతర మీద పకుకొన్నాడే గాని అతనికి నిద రాలేదు. 
'రాజు వేణుగా, తాను గూజర్ గా నానా రాణాగా భావించడం అరం 

భించాడు. లేచి హుక్కా తాగాడు. 

“రానీ రాణాను” "అనుకొ స స 

చి; రికి కన్ను మూశాడు. కొంచెంగా నిద బట్టింది. 
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తెల్లవారేటప్పటికి భార్య న్మిద లేపింది. అతని దృష్టి డేనినో అన్వేషిస్తూ 

న్నది. దేనినో జ్ఞాపకం చేసుకొంటున్నాడు. నెమ్మదిగా నవ్వాడు. 
నమ్మ దిగా మంచం దిగి - తేర క్రవారుజామున వచ్చిన య. నిజమవ్వతుం 

దంటారు. జీవిత మంతా తనకు కు నానాతి పోరాటం తప్ప దనుకొన్నాడు. 

ఎందుకో అతని హృదయం ఈ రొజు ఉప్పాంగివోతున్నది. నాట్యం 

చేస్తున్నది. 
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(గామమంతా ఆవులతో ఆడుకొంటున్నది. కాని కొళా 

మనస్సు. 

కాళా నిద లేచేటప్పటికి అరుణోదయమయింది. [గామం చివరి భాగంలో 
నివసిస్తున్న శాకుర్డా ఇళ్లల్లో కోళ్ళు కూసినవి. కాసిమ్ కోడి వేప 

చెట్టెక్కి మొత్తం (గామానికి నూతన సంవత్సరం తాలూకు అభినందనలు 
తెలియజేసింది. కొక్కొరోకో అని కూసింది. 

ధరితీ దేవత నూతన వక్షాగమనంతో ఆనందంగా ఉన్నది. 

[గామంలోని మురికినంతా అడ వాళ్ళు వగిలిన కుండల్లో నింపి [గామం 

బయట పారబోసి వచ్చారు. పదిహేను రోజుల కొకసారి స్నానం జేసే 
ముసలి జగ్గా ఈ రోజు నీళ్ళు తెప్పించుకొని స్నానం చేశాడు. చిన్న 
పిల్చవాళ్థను “లే” అంతే చాలు, లేచి స్నానాలకు తయారవుతున్నారు. 

స్నానం కాగానే కొత్త గుడ్డలు కట్టుకొని టపాకాయలు కాల్చుకొంటూ 
“కాలా కాకా-*ఫలానీ కాకీ? అని అరుచుకొంటూ ఆడుకొంటున్నారు. 

కొంతమంది పిల్లలు కాళొ ఇంటికి వచ్చారు. కాళా మాట్లాడలేదు. 
అప్పటికింకా అతడు స్నానం చేసి వుండ లేదు. స్నానం చేయకుండా 

మాట్లాడికే పిల్లలంతా “గాడిదలు కాయడానికి రా” అని ఎగతాళి చేస్తారు. 

స్నానం చేయనివాళ్ళంతా గాడిదలని పిల్లల అభి పాయం. 

కాళా ముఖం కడుక్కొనే లోవల మంగలి శివా వచ్చాడు. “భలీ 
వదినా! తొందరగా నీళ్ళు తోడు. కాళా అన్నా! తొందరగా లే” 
అన్నాడు. | 

కాళా “నీ వింకొక ఇల్లు చూచుకొని రా. ఈలోపల నేను స్నానానికి 
తయార వుతా”” నన్నాడు. 

“అదేమిటి ? నీ వంటి..”” శివా మాట మార్చాడు. “నిన్నటి నొప్పులు...” 
“అవును శివా! ఒళ్ళంతా నొప్పిగా వున్నది. ఏమిటో మనస్సు కూడా 

అంత బాగా లేదు” అన్నాడు కాళా. 
““ అవును. నొప్పిగా వుంటుంది”? అన్నాడు శివా. 
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“నీవు నానా మీదకు దూకినప్పుడు రణఛోడుడు నిన్ను వెనకనుండి 
చాలా గుద్దులు గుద్దాడు” అన్నాడు సవా. 

కాళాకు ఆ విషయం గుర్తున్న ప్లే లేదు. 

“ఏమయినా కాళా భాయీ! నిది గట్టి శరీరం. నాబోటి వాళ్ళకు అన్ని 

దెబ్బలు తగిలితే ఎప్పుడో మంచమెక్కే వాళ్ళం” అన్నాడు శివా, 

కాళా శ్వాకు రెండు లడ్డు ఇవ్వమని భలితో చెప్పాడు. లడ్లు తింటూనే 

శివా మాటలు చెవుతున్నాడు. కాళా వింటున్నాడు. భలీ నీళ్ళ తెచ్చి 

బయట పెట్టింది. కాళా స్నానానికి గుడ్డలు విప్పాడు. శవా స్నానానికి 

సరిపోయేటట్టుగా వేడీ నీళ్ళల్లో చన్నీళ్ళ బోసి “అన్నా | రా. పీటమీద 

కూర్చో” అన్నాడు. 

శివా కాళా శరీరమంతా మాలిష్ చేశాడు. వేడినీళ్ళు శరీరంమీద పోస్తూ 

“ఇదిగో he నెత్తురు గడ్డ కట్టింది. ఇదిగో నెత్తురు” అంటూ వళ్లంతా 

శుభం చేసి కాళొకు స్నానం తము 

“శివా! నీకు ఆలస్యం అవుతుంది” అన్నాడు కాళా. 

ఇంకా నగం వూరు అట్లానే వున్నది”? అంటూ శివా కాళొ శరీరం మీద 

నీళ్ళు ధారగా పోశాడు. 'ఉతికిన ధోవతి తెచ్చి యిచ్చి “ఇక నేను వెళ్తుతా” 
నన్నాడు. 

“పొగాకు తీసుకొని పో*” అని కాళా అనే లోవలే శివా బజొర్లోకి అడుగు 

వేసి “పొగాకు కాదు. ఆరు మూళ్ల ధోవతి మ. అంటూనే పక [నున్న 
పరమా యింట్ల భక అడుగు బెట్టాడు. 

“నాథూ “భాయీ! కంకు వనినా! నీళ్లు బయట పెట్టండి అన్నాడు. 

అరుణకాంతి వెనక వెనక ఉమహషాకాంత ఆకరి ట్ అడుగు బెట్టి కింది. అమె 

నలువైపులా ఎరట్ కుంకాన్ని వె దదిమ్ముకున్నది 

ఆడ వాళ్ళు గొడ్ల నువిప్పి బయటి క తోలుతున్నారు. మొగవాళ్ళు ఆ (కిందటి 

రాతి అంతా గోరింటాకుతో ఆ పశువుల కొమ్ములికి రంగులు హ్ వున్నారు. 

కాభా శన ఎద్దుల ఆవుల కొమ్ములకూ, త గూడా రంగు వేశాడు. 

రంగులు వేస్తున్నంత సేవూ కాళా మనస్సులో [కిందటి రాతి వచ్చిన 

స్వప్నం మెదులుతూనే వున్నది. ఆ న్వప్న ౦లో (పల్యేకించిన విశేషమేమి 

లేకపోయినా అతడు చూచిన విషయమిది. 

భలీకి నంతానం లేదు. అందువలన శామా, భగా మొదలైన వారు 
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రాజుతో తన వివాహం నిశ్చయం చేశారు. రాజు భర్త అంతకు ముండే 
మరణీంచాడు. 

కాలా మనన్సులో రకరకాలుగా ఊోహాలు చెలరేగుతున్న వి. ఆ స్వప్నం 

జం అవుకుంవని అతనికి వినగా నం రక ఎడింది. జ మ. 0. సన్నం 

నిజం కానని నందేసాం గూడా WU a తన గౌర ఆవు తోరణో 

తృవంల లో] జయిసై తన మ నిజం కాగలదని నిశ్చాయానికి వచ్చాడు. 

మునలి ఆవు వందెంలో గెలవడం అనిశ్చిత మైన విషయం గో రొ వరక 

చలాకీ గలదైనా మునలిదైపోయింది. అయితే దానిమీద కాళొకు విశ్వానం 
ఎక్కువ. న్యాయం జరిగితే - మేలు జరిగ్తే దానివల్లనే జరగాలి అని దాని 

మెశలో గంటలు కట్టాడు. గౌరి గెలిస్తే తనకు కు వచ్చిన కల నిజమవుతుంది 
అని అకని అ|భిపాయం. కాని భలీకి నందేధాం కలిగింది. “ఈ ముని 

అవు గెబుసుందా | 9౫౩ అని అడీగింది. 

66మృుంల్రి అవు గలి స్తన? గొప్పతనం? అని భొలీకి జవాబు చెప్పాడు. 

రామాకు న వ్యువచ్చింది. et ఈ ముసలి ఆవుకు గంటలు కట్టావు. 

ఇది గెబుస్తుండా 1” అన్నాడు. 
““నత్ర్యానత్యాలను నిరూపించడానికి ఇటువంటి [వయత్నమే చేయాలి”? 

_ అన్నాడు కాళొ. 

“గంటలు కట్టినంక మాతాన ముసలి ఆవు గెలుస్తుందా? అనత్యం 
నత్యమవు కుందా 9”” అన్నాడు రామా. 

“పందెం గెలిస్తే 9?) 

అయితే కాళా మనన్సులో వున్న నత్యానక్యాలేమిటో రామా శేమి 
తెలును ? 

“నరే అదీ చూద్దాి” మన్నాడు రామా. 
రిహార్చలుకు గౌరీని వదులుతుం పే ఊల్లోవాళ్లంతా నవ్వారు, కాళాకు 

గూడా మనన్సులో నందేహా మెర్చడింది. స్వప్నం నిజం కాకుండా 

పోతుందేమోనని అతని భయం. 

వండుగ మొదటి రోజు ఊరి బయట పెద్ద తోరణం కడతారు. ఎద్దుల్నీ, ఆవుల్నీ 
పరుగు పంచెంా వదులుకారు. ఎవరి పశువు తోరణం కిందకు ముందు చేంకే వాళ్ళు గలిగి 

నట్టు. ఆ వందేనికి మొదటి రోజు రిహార్చల్ బరుగుతుంది, 
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ఆ రోజు కోదర్ లేడు. కోవర్ రాజును పిలుచుకొని రావడానికి వాళ్లమ్మ 

పంపితే వెళ్ళాడు. ఆ వషయం కాళ్లొ దునన్సులో మెదులుతూనే వున్నది. 

[గామంలోని నాలుగైదు వందలు పశువులు మైదానంలో నిలబ వున్నవి. 

పందెం చూడడానికి వచ్చిన జనమంతా ఓలెన దిబ్బలమీద నిలబడి 

వున్నారు. _పందెం పెద్ద గోవాలుడు కర సహయంతో నిలబడి జనాన్నీ 
అవుల్న చూన్తున్నాడు. మైవానమంతా కొంగలు రెక్కలు విప్నినట్టున్నది. 

దీపావళి పండగ  ,ఉపారంళమైన నాట్నుండీ పందెం (పయత్నం 
జరుగుతూనే వున్నది. కాళాకు వొళ్ళు నొప్పులుగా వున్నది. అయినా అతడు 

కచ్చ బిగించాడు. కంచు వళ్లెం చేతిలోకి తీసుకొన్నాడు. అంట వందెంలోకి 
దిగబోతున్నాడని అర్థం. 

నెమ్మదిగా కాళా గెపాలుడ్దో నమీపించాడు. “మాగా కాకా! ఎట్లాగైనా 

ఈరోజు గౌరీ జయించే ద చేనూలి. మంచి ధోవతి యిస్తా నన్నాడు, 

“ధోవతులు యిస్తామని చెప్పినవాళ్లు చాలామంది ఉన్నారు ”” 
“నేనిచ్చే ధోవతెతో నట మూపు గట్రవచ్చు' నన్నాడు కాళా. మానా 

సంతోషించాడు. “ని గౌరి జయించిందనుకో”” అన్నాడు. 

పందెం (వారంభ మయింది. 

ఆవుల కాల్ల కింద బడతారు జొగత్త! అని” మానా హెచ్చరించాడు. 

జనం జరరా,కరు హెచ్చకించు కొంటున్నారు. 

కాభాతోపాటు శంకర్, భగా, బేచాలత్ మొదలైన వాళ్ళంతా వళ్ళేలు 

మాగిస్తున్నారు. ఆవుల్ని “హీవో హీదో” అని హెచ్చరిస్తు రుం ప్లుస్తు 

న్నారు. 

ఆవుల పరుగు [పపారంభ మయింది. మానా జొగతగా వాటి వరుగును 

నిరీక్ష నున్నాడు. 

భగా మైవానం వదలి వక్కనున్న మట్టిదిబ్బ మదకు ఎక్కాడు. ఆతని 
ఆవు గూడా [గామం వైపుకు వరుగెక్తుతున్న న 

వక్క కు తిరిగిన ఆవుల్ని _ వాటి యజఎూనులు దోవకు మళ స్తున్నారు. 

మోకతో, మానా అరుపు తో కోలాహలంగా వున్నద్. 

నము పల్లే ౦ వాయిస్తూ ముందు నిలబడు*” అన న్నాడు రామా కాళాతో. 

కాలా గారని బాగా (పోత్సాహ వపరుస్తున్నాడు. 
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గౌరి ముందుకు సాగింది. ఇంకా కొంచెం ముందు బడితే గౌరి గెలుస్తుం 
దన్నాడు రామా. గౌరి వెనకబడుతుందేమోనని మానాకు అనుమానం 
కలిగింది. దాన్ని పేరుబెట్టి హెచ్చరించాడు. “గౌరీ ! పరుగాక్తు” అన్నాడు. 
తన పేరు వినగానే గౌరి ఆకాశంలోకి ఎగిరింది. మిగిలిన ఆవులు గూడా 
సామాన్యమైనవి కావు. అవి గూడా ముందుకు నాగుతున్నవి. మధ్య 

వర్తులు గురాల మీద ఎక్కి ఆవుల్ని జా(గత్తగా చూస్తున్నారు. అందరి 

దృష్టీ గౌరి మీదనే వున్నది. కాళా తనను తానే మరిచాడు. రాజు తనకు 
లభించిత్రీమతుందని అతనికి విశ్వాసం ఏర్పడడ మారంభించింది. కాని అద్భ 
ష్టానికి కర్తలెవ్వరు ? గౌరి పందెంలో వెనకబడ్డది. 

పందెం గెలవకపోయినా రామా భగా అందరూ గౌరిని (పశంసించారు. 

రేపు నిజమైన పందెం, గౌరి తప్పక గలుస్తుందన్నారు. 

“పిచ్చివాడా ! అదృష్టంతో వందెం వేస్తున్నావు” అని కాళ్లొ మనస్సులో 

అనుకొన్నాడు. 

ఆ తరువాత మానా కాకా కొండల్లోకి వెళ్ళి అదృశ్యుడైనాడు. ఆవులన్నీ 
ఒకచోటికి గుమిగూడాయి. కొంగ రెక్కలు అల్థభా డుతున్నట్ట ననిపించింది. 

అ నాటి కార్య్యకమం పూర్తి అయింది. 
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జనమంతా [గామంవైపుకు బయలుదేరారు. నవయువళులు కొత్త గుడ్డలతో 
నలుగురు నలుగురు ఐదైదుగురు, ఒక్కొక్క జట్టుగా చేరి పాటలు పాడుతూ 

నడుస్తున్నారు. 

“మాతా ఆజ్ నాం భడ కేలాం క్యారే అవళశో ? 

మారీ సాంజ్ నీ వేలాఏ వాటీ జోజోరే 

థన్గన్ కరతాం అవశుం...” 

మాతా! ఈ రోజు ఆశ్చర్యం కలిగించే దుస్తులతో ఎక్కడనుండి 

వస్తున్నావు త్తి సంధ్యా సమయంలో నాకై ఎదురు చూన్తూ వుండు. నాట్యం 

చేనూ వస్తాను. . 

ఆ యువతుల జట్లకు కొంచెం ముందుగా నడుస్తున్న యువకులు గూడా 

పాట [పారంఖించారు. 

“భోజానాం ఢోర్ పోచ్యాం రే సామీ మాళీఏ. 

సేలీ వేలానాం ఓఢణోమాం య... 

భోజా పశువులు చేరవలసిన చోటికి చేరాయి. వేళూ మునుగులో. . 

వారికి ముందు పిల్లలున్నారు. చిచ్చుబుడ్రూ, టపాకాయలూ కాలున్తూ 

వాళ్ళు నడుస్తున్నారు. 

కాని కాళొ యువకుల మధ్యాలేడు, పిల్లల మధ్యాలేడు. తాను ఒంటరిగా 

నడుస్తున్నాడు. గుడ్డలో ఏదో చీపురు ముళ్లుండి అది మాటి మాటికీ గుచ్చు 
కొంటూ వుంటే బాధవడుతున్నట్టున్నాడు. రాజు వశువుల్ని ఇక్కడే 

మేపుతుండేది గదా? 

“తారీ ధాణీనే మరా దాళియా 
వేళు భీగా భీళవీయే అజ్” 

నీ పేలాలూ, నా వేయించిన శనగలూ రెండింటినీ ఈ ఇసకలో 

కలువుదాము. 

పషేలాలూ శనగలూ కలిపిన విషయం అక్షరాలా నిజం. కాళా దృష్టి 
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ముందు నది వొడ్డునవున ర్న వటవృక్షం, ఆ వటవృక్షం కింద కూర్చొని 

చేలాలు వేయించుకొ నడం, ఆ వటవృక్షాని కే ఉయ్యాలవేసి దానిమీద 

వూగుకూ పాఠడశం అన్నీ నాట్యమా అహ యి 

దానితో కాళొకు తనమీద' తనకే కొద్దిగా కోవం వచ్చింది. *కాళా! 

ఈ రెండు రోజులనుండి ని పక్షి స్థితి ఎ. దుకు ఇకా మారివోయింది !!”? 

అనుకొన్నాడు. అకనికి నవు; వచ్చి ౦ది. “ని దవోయిన వాళ్లకు స్వప్నం 

గానీ, మేలుకౌనిన పడు న్వష్న మేమటి 99౩ అనుకొన్నాడు. 
ఇంటికి పోయి మంచంమివ వడివుండాలి అని అతనికీ కోరిక కలిగింది. 

కాని శంకర్ ఇంటికి పోక తవృలేదు. అక్కడ పెద్దలు చేరివున్నారు. 

నమావేశం జరగనున్నది. వంచామితీవార్లు న్యాయ నిర్ణయానికి అక్కడ 
కూర్చొని వున్నారు. అంతేగాక ఆన్యా యు నిళ్ల మమేమిటో తొందరగా జరప 

మని కాళా రాటాలిన్టరూ కోరివున్నారు. కాలా హుశాలో లినమైవున్నాడు. 

6త్రార్షీి ఓఢథణీ నే మారాం ఫాళి మా 
వేళు గోరియో ఘుమడీవ అజ్ ..” 

సీ మేలి మునుగూ నాతల గుడ్డా ఇద్దరం ఈరోజు ఇష్ట మొచ్చినట్టుగా 

తిరుగుదాం. 

పాట వాడుకూవుంకే కాళాకు ఆనందంగా వున్నది. గడచిన జీవితం 

లోని జీవితానండాన్ని అతడు కొల్ల గొట్టుకున్నట్టున్నాడు. కాని శంకర్ 
కాళాను హెచ్చరించాడు. “ని వి విధంగా హుడా వాశతే బండి నడవదు. 
లే. బూరెల మూకుళ్ళు తయారుగా వున్నవి. సుఖడీ తయారుచెయ్యి” 
అన్నాడు. 

కాళాకు లేవక తప్పలేదు. ఇంట్లోకి పోయి భగా చెల్లెల్ని పిలిచాడు, 

“రకన్ ! క'టైలు తీసుకొని రా. నెయ్యి బెల్లం రెండూ కావాలి. పిండి 
ఎక్కడ ?”” అన్నాశు. రన్ అన్నీ తెచ్చి అందిరలిందే. రతన్ తో గప్పాలు 
కొడుకూ కాళా సుఖడీ తయారుచేన్తున్నాడు. 

బయట కోవంతో వున్న రణభోడ్ వయపు అతడీ తమ్ము పంగా 

యితీదార్హ ముందుకు ఓలుచుకొని రావడానికి ,వయత్నం జరుగుతున్నది. 

పరమా "వేలు నిన్న నాయంతమె మంచంలో పడ్డాడు. ముసలివా ట్స 

ఒక్కనారి పిలిస్తే వచ్చేవాణ్ళ. ఇప్పటి వాళ్ళు వేంటనే రారు. తోక 
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ట్టుకొంకే అట్లాగే పట్టుకొని కూర్చుంటారు. రణఛోడుడు పెద్దవాడై 
నాడ్డు కాని తెలివి ఎక్కడనుండి వస్తుంది ?”” అన్నాడు బేచాత్. 

పిలుచుకొని రావడానికి కాళాను పంపించండి”? అన్నాడు ఒకడు. 

“అవును నిజమే” అన్నారు నలుగురైదుగురు. , 

బేచాత్ వుండ లేక_-ోఅతనిశకేమీ గరుజు పట్టలేదు. వాళ్లందరినీ పిలుచు 
కొని రావడానికి అతని కేమిటి అవనరం ?”” అన్నాడు. 

“అవును. అదీ నిజమే” నన్నారు నలుగురైదుగురు. అవకాశం కొరకు 
ఎదురుచూస్తున్న రామాకు అవకాశం దొరికింది. “అయితే ఒకవని 

చేయండి. రణఛోడ్ ముఖియా తోకకు కాఠాను కట్టండి”? అన్నాడు. 

“సీ మాట ముఖియా కావనడని అందరూ అంటున్నారు. మీరు ఒకే 

బండిలో కూర్చొని వయాణం చేశారట. నీవు ఆ బండిలోనే వున్నావు 

గనుక ఒక్క అడుగు వేయరాదూ?”” అన్నాడు ఒక ముసలివాడు. 
“సరైన మాట చెప్పావు. న్యాయం చెప్పించాలి గదా 11. 
కాసిమ్కు నవ్వు వచ్చింది. “మీరనేదేమిటి? ఫిర్యాదు చేసిందెవరు? 

ఫిర్యాదు చేసిన వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే న్యాయం జరుగుతుందా లేక ఇంట్లో 
కూర్చుంటే జరుగుతుందా ?” అన్నాడు. “*మీకంత అభిమానముం కే 
వెళ్లి పిలుచుకొని రండి. తరువాత న్యాయం జరుగుతుందో లేదో చూడండి” 
అన్నాడు. 

ఉత్సాహం కలిగిన నలుగురైదుగురు రణఛోడుణ్ధి ఎలాగైకేనేమి, బల 
వంతంగా లాగి తీసుకొచ్చారు. “ఒక న్యాయం వరిష్కరించండి”” అన్నారు, 
రామా అందుకు ఎదురు చూస్తున్నాడు. “అవును. తీర్పు చెప్పండి” 
అంటూ అరుగుమీద నుండి లేచి గడవమిద కూర్చున్నాడు. “ోభేమా 

డామోర్ను గూడా పిలిపించండి”” అన్నాడు. 

“భేమాకు ఇక్కడ ఏమిట్ వని **” అన్నాడు రణఛోడుడు. 
“పిల్లలికి నచ్చజెప్పు పిల్లలికి. ఏమి వని అంటున్నావా? ఇక్కడ మూర్జు 

లెవ్వరూ లేరు?” అన న్నాడు రామా. 

రామా అప్పుడప్పుడు ఎగతాళిగా మాట్లాడుతుంటాడు. అందువలన 
త టస్టుడుగా వుండే కాసిమ్ మాట్లాడవలసి వచ్చింది. ““ఛేమా ఎందుకో 
నీకు అర్ధంగాలేదా ? ముఖియా!”” అన్నాడు. 

10 
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“ఉన్న రహన్యమంతా అక్కడే వున్నది. భేమాకు అంతా తెలును” 

అంటూ రామా లేచి నిలబడ్డాడు. “ముఖియా ఛేమాను పిలిపిస్తే మంచిది” 
అన్నాడు. | 

“ఎట్టాగైనా చావనీ. నాకు న్యాయం అక్కర్హేదు. మీరు మీ మీ వనులు 
చూనుకోండి” అన్నాడు ముఫీయా. 

“ముఖియా! నచ్చలుగొట్టకు. అందరి కళ్లూ కప్పడానికి (వయత్నం 
చెయ్యబోకు. మొత్తం కుండ బద్దలు కొట్టవలసి వస్తుంది.” 

“భేమాను పిలవండి. తప్పేమున్నది ?””. అన్నారు నలుగురైదుగురు. 
“పిలవండి. పిలిపించండి”” అన్నారు కొంత మంది. 

ముఖియా మధ్యలోనే అందుకొన్నాడు. “నాకు న్యాయమే అక్కర్లేదని 

నేనంటుంటే ఇదంతా ఏమిటి? నానా ముక్కు బద్దలయింది గాని, క్ 

ముక్కులు బద్దలు కాలేదు గదా!! అన్నదమ్ములు బోట్రాడకొన్యారు. అంలే 

గదా!” అన్నాడు. 

కాసిమ్ సంతోషించాడు. ““ముభియా ! పెద్ద మాట అన్నాి’వన్నాడు. 

అందరికీ ఆ వ్యవహాశాన్ని చూస్తే ఆశ్చర్యం కలిగింది. ఒక్క ఘడీయ 

ముందువరకూ ముఖియా అందరిముందూ ఫిర్యాదు చేశాడు. “నా తమ్ముడు 

చావు దెబ్బలు తింటే మీరంతా వూరుకొన్నా”” రన్నాడు. అటువంటీవాడు 

ఇప్పుడు న్యాయమే వద్దంటున్నాడు! ఎవ్వరికీ ప్ అర్థంగాలేదు. 

కాళా అంతా వింటున్నాడు. భేమాను పిలిపించడం కాఠాకు ఇష్టంలేదు. 

కారణమేమంటే భేమా వస్తే రాజు పేరు గూడా వస్తుంది. ఆమెకు అవమానం 
జరుగుతుంది. నానాకు గూడా అవమానం జరుగుతుంది. మంచిదే. అయినా 
కాళాకు భేమాను పిలిపించడం మంచిదిగా తోచలేదు. ఇంతలో నుఖడీ పళ్లెం 
వచ్చింది. రహన్యం రహన్యంగానే వుండిపోయింది. భేమా నానా తరఫున 

రాజు దగ్రరకు వెళ్ళిన రాయబారి. 

ఆ మరుసటి రోజు [గామమంతా తోరణోత్సవం చూడడానికి బయలు 
దేరింది. - వనరాజిీ మధ్య ఫాల్గుణ మానంలో పుష్పించిన ఖాఖరీ వృక్షం 

లాగా గామంలోని ఆడవాళ్ళ మధ్య రాజు కన్పించింది. కాళా గుండెలు 
అదిరాయి. ఈ ర్మాతే గుడ్డలు మార్చుకొంటారా? అందుకే రణఛోడుడు 
న్యాయం అక్క ర్లేదన్నాడా ? అందుకే ముసలిది రాజును పిలుచుకొని రావ 
డానికి కోదర్ను పంపించిందా ? లేకపోతే రాజు వచ్చి వుండదు. తన 
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పక్కనే కోదర్ నిలబడి వున్నాడు. కోదర్ తనకు పరమ శతువుగా కన 
బడుతున్నాడు. 

కాళా ఆలోచనల్లో ముణిగే వున్నాడు... ఇంతలో “గారీ! హీఓ, 

హీఓ*ి అని మానా కాకా అరువు వినిపించింది. నాట్యం చేస్తున్నట్లుగా గౌరి 

పరుగాత్తుతున్నది. కాని కాళా దృష్టి అటులేదు. అనలతడటు చూస్తే గదా? 
రాజును ఏ విధంగా కలునుకోవాలి? ... కలవాలా వద్దా? మాట్లాడడం 

అవనరమా కాదా? అతని ఆలోచన తెగడం లేదు. 

గౌరి వందెం గెలిచిందని వంచాయతీ పెద్దలు నిర్లయించేశారు. రామా, 
భగా, కాళాను అభినందించారు. “మంచి శకునమయింది. ఈ సంవత్సరం 

నీ జీవితం అనందంగా గడుస్తుంి”దన్నారు. కాలా నవ్వుతూ ఆ మాటలన్నీ 

వింటున్నాడే గాని అతని మనన్సుకేమీ ఎక్కడం లేదు. వింటున్నట్టు 

అతడు నటన మాతం చేస్తున్నాడు. 

కాల చ|కంలో ఇంకొక చకం తిరిగిపోయింది. అస్తమిస్తున్న. నూర్య 

దేవునికి ధరిత్రి వీడ్కోలు చెప్పింది. ఆకాశమంతా గోధూళి వ్యాపించింది. 
జనమంతా (గామం వైపుకు తిరిగారు. ముఖ్యంగా యువతులు పాటలు 

|పారంభించారు. ఈ రోజు రాజు పాటలు చెప్పుతున్నది. ఆమె కంఠం 

కోయిల కంఠంలాగా మధురంగా పున్నది. వ్యాకులంగా వున్న కాఠొౌ 

మనస్సును గూడా ఆమె పాట ఆకర్షించింది. అది కొత్త పాట, 

“దన్తో దౌడతో జాయ్, మన్ఖో మాణ్యో నీర్ రే లోల్”? 
రోజులు పరుగెత్తుతున్న వి. కాని ఆనందం అనుభవించలేదు. 

కొత్తపొట కావడం వలన రాజు చరణం న ప మిగతావాళ్ళు 

అదే చరణాన్ని పాడుతున్నారు. కాళాకు ఈరోజు రాజు ఏ ఇతర లోకంలో 

నుండో దిగి వచ్చినట్లు కనబడుతున్నది. దీర్టంగా నిట్టూ ర్చి కాళా మనస్సు 

లోనే “నిశకెన్ని కానన ఎవడికి తెలును ? ? ఉల్లాసమూ, 

ఉత్సాహమూ నీ పొటలోని శబ్రశ బ్రంలో నుండి పెల్లుబుకుతున్నది?”? 

అనుకొన్నాడు. 

సవారో నమణే థాయ్ మన్ఖో మాణయో నధథీ రే లోల్ 
తెల్లవారు జొమున న్వప్నం వచ్చింది. అనందం అనుభవించలేదు. 

రాజు తనను ఉద్దేశించి దుఃఖాన్ని వెల్టడిస్తున్నదని కాళాకు 
అనిపించింది. 
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కవర్లో వ్యాజమాం కొయ్ మనఖో మాణయో నథీ రే లోల్ ! 

సంవత్సరాలు ఏదో మిషతో గడచిపోయినవి. ఆనందం అనుభవించ 

లేదు. 
ఆ పంక్తిని వినగానే కాళాకు తన హృదయం నిండినట్లనిపించింది . 

అతని హృదయం నిండకపోయినా నిమ్మతొనల వంటి అతని కళ్ళు 
కన్నీళ్ళతో తప్పక నిండిపోయినవి. 

(నా స్థితి గూడా అట్లా గే వున్నది రాజూ 1 అనుకొన్నాడు. ఆ 

చరణాన్ని మననం చేనుకొంటుంకే కాళా హృదయం పొడడంగాదు. 
భోరున ఏడ్చింది. 

“వర్షో వ్యాజ్ మా( జాయ్ మన్భో మాణయో నథీ కే లోల్ ! 
జీవడో యుంఖనో జాయ్ అరేరే మాణయో నథీరే లోల్” 
సంవత్సరాలు ఏదో మిషతో గడుస్తున్నవి. ఆనందం అనుభవించ 

లేదు. జీవితం. వేదనతో గడచిపోతున్నది. ఆనందం అనుభవించలేదు. 
“నీ స్థితీ నా స్థితీ రెండూ అట్లాగే ఉన్నవి.” 
కాళా వక్కనే కోదర్, భగా మొదలైనవాళ్ళు హుడా పాడుతూ 

నడుస్తున్నారు. కాని వాళ్ళ పాటలోని ఒక్క ముక్క గూడా కాళౌకు 

వినిపించడం లేదు. పాట వూర్తి అయిందని అనుకొని నడక వేగం 
హెచ్చించాడు. “కలిసే ఇప్ప చెట్టు?” "మార్గం కనిపిస్తున్నా తాను తన 

ఇంటి మార్గం అనుసరించాడు. “తొందరలో రాజును కలుసుకోవాలి. ఆ 

పాట తనను భ్రమలో వడవేస్తున్నడి”” అనుకొన్నాడు. ఏమైనా కాని, 
రాజు మంచి ఉత్సాహంతో వున్నది. మళ్ళీ పాట [పారంభించింది. 

“నహియర్ ఏవుం నాం థామ్ మన్భో మాణీ లే జో రేలోల్ 1 
ఓ నఖీ! ఇక ఈ విధంగా గడవదు. అనందం అనుభవించు. 
తరువాతి పంక్తి కాళాను పిచ్చివాణ్లీ చేసివేసింది. 
“జాగ్యాం త్యాథీ నవార్ మన్ఖో మాణీ లే జోర్ లోల్! 

నవారీ వెళుతున్నది. ఆనందం అనుభవించు. 

“ఓ మూరుడా ! విను. విను. ఏమి చెవుతున్నదో విను” “కూట్శే 
లోఢులపార్ మన్ఖో మాణీ లే జో రే లోల్ 1” 

కమ్మరి నమ్మెటతో మోదుతున్నాడు. ఆనందం అనుభవించు. 

1తోరణోత్సవం పూర్తి అయిన తరువాత ఊళ్ళో వాళ్ళు ఇప్ప చెట్టు కింద కలుస్తారు. 
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“దానికి అర్థమేమిటో తెలిసిందా ? బాధా దుఃఖమూ అన్నీ బావిలో 
వడనీ. నేను నానా దగ్గరకు పోతాను. ఆనందం అనుభవిస్తాను” అని 
అర్థమా ? : 

“nt బచ్చేబార్”” 

రోజూ రెండు రెండు సార్లు, 

ఆ తరువాత రాజు ఇంకొక పల్లవి అందుకొన్నది. కాని వా 
వున్న కాళాకు “దినమే బచ్చేచార్?” అనేది హృదయంలో హత్తుకొని 
పోయింది. రాజా ముఖం రక్కవలెననీ, ఆమె గొంతు పినకవలెననీ 

అనిపించింది. 

ఇంతలో ఆ పల్లవితోబాటు ఇంకా కొన్ని శబ్రాలున్నవని అత 
కొచ్చింది. ““పాట పూర్తిగా వినరా మూర్ణుడా Er అనుకొన్నాడు. 

రాజు పాడుకున్నది. 

“దన్ మౌ బబ్బేవార్ 

నాంజని సాథే నవార్ 

జోవనాయీ కే ఛే యుపాహ్ మన్భో మాచే లే జో కే లోల్ !” 
దినం రెండు రెండు సార్టు నంధ్యతో గూడా సవారై యౌవనం 

“శ హరు అంటున్నది. ఆనందం అనుభవించు. 

ఇంకొక రోజు అయివుంటే ఆ చరణం విని కాళా సంతోషించి వుండే 

వాడే. నిజమైన నంగతి. నూర్యుడు రోజూ వెండుసార్లు ఉదయిన్తూ 
అస్తమిన్తూ హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు. “పిచ్చివాళ్ళల్లారా ! మేల్కొండి. ఈ 
యౌవనం రామ్ రామ్ అనుకొంటూ రోజు రోజూ మనుండి సెలవు 

తీనుకొంటున్నది” అని దానికి అర్థమని చెప్పి వుండేవాడే. 
కాని ఈరోజు అతని స్థితి వెరుగా వున్నది. ఈరోజు రాజు కో 

రహస్యం తనకు తెలియజేస్తున్నదని అతననుకొన్నాడు. 
కోదర్ రామా ఇద్దరూ “అటు వూరున్నది”* అన్నారు. 

కాళాను ఆ మాట అకర్షించింది. “రణఛోడ్ కాళాలనిద్ద రిని కలవకుండా 

మిగతా వాళ్ళతో కలిసేదెలా ?”” అని గూడా వాళ్లున్నారు. 

కాసిమ్ శంకర్ ఇద్దరూ అందుకొన్నారు. ““(గామంలో ఎవ్వరూ 
పోట్రాడుకోరా ? మీరు ఒకే వంశంలోని పేగులు గదా ? శుభదినం నాడు 

అన్నదమ్ములు కలుసుకోకపోతే పని జరుగుతుందా ?”” అన్నారు. 

కి గుర్తు {9 
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కాళాకు వారి వెంట వెళ్ళక తప్పలేదు. “ఒక్క వంశం వాళ్ళు, అన్న 
దమ్ములు” అన్న మాటలు కాళా హృదయాన్ని దహించి వేస్తున్నవి. 

కాసిమ్ శంకర్, రణఛోడుడు, కాళా అందరూ కలుసుకొన్నారు. 
ఒకరినొకరు కుశల (పశ్నలు వేసుకొన్నారు. 

తల్లిదండుల కాలం నుంచి వస్తున్న ఆచారాన్ని పొటించాలి గదా! 
ఏమి చేస్తారు!! 



శతి 

దనిలో నీదేమున్నది 7 

ఇప్పచెట్టు కింద వున్న అరుగుమీద కూర్చున్న ముఖ్యులందరినీ రణఛోడుడు 
ఒక్కసారి చూచాడు. రెండిళ్ల వాళ్ళు రాలేదు. దానికి కారణం అందరికీ 
తెలునును. ఆ ఇళ్ల వాళ్ళిద్దరూ కొద్ది రోజుల క్రితం పోట్రాడుకొన్నారు. 
ఒకరు రామాకు సంబంధించిన వాళ్ళయితే ఇంకొకరు గుడ్డి జగాకు నంబం 
ధించిన వాళ్ళు, అవులు పొలంలో మేశాయి. అది తగాదాకు కారణం. 

ముఖీయా వాళ్లను గూడా పిలవనంపించాడు. ఈలోవల కాలా రణ 

ఛోడుని మధ్య రాజీ మాటలు జరిగినవి. నిజానికి రణఛోడునితో కలవ 
డానికి కాళాకు అభ్యంతరమేమీ లేదు. కాని నానాతో కలవడం అతనికి 
సుతరామూ ఇష్టం లేదు. శంకర్, కాసిమ్ వగైరాలు నానాను కలుపు 
కొనడానికే ముఖియా బండిలో కూర్చున్నారు. వాళ్లకేదో (భమ కల్పించ 
బడిందని కాళా అర్థం జేసుకొన్నాడు.. అందువల్ల లక్ష మాటలకు ఒక్క 
మాట అన్నాడు... “నా మనస్సు అంగీకరించడం లేదు అంతే. మనను 

లేనిదే కలవడ మెట్రా ౩) అని అడీగాడు. 

“మనస్సు అంగీకరించడం లేదా? మేము నిర్ణయం జేస్తే అది నీవు 
అంగీకరించక పోతే ఎట్లా ? చేతులు కలవగలం గాని, హృదయాలు ఎట్లా 

కలపగలం ? మనం ఎంత తల వగలగొట్టుకున్నా నానాతో కాళా కలిసే 
ఉపాయం లేదు” అనుకొన్నారు. 

“అయినా కారణమేమిటి ?”” అని కాసిమ్ అడిగాడు. 

కాళా ఏమి జవాబు చెపుతాడు? నానాతో రాజీ చేనుకొంకే రాజును 
వాడీకి సమర్పించాలి. అది కాళాకు తెలును. రాజు నానాతో గుద్దలు 

మార్చుకొంసే కాళాకు నష్టమేమిటి ? దానికి కాళా జవాబు చెప్పలేడు. 
నిజమైన విషయమేమంటే - అంగీకరిస్తే అంతా మంచిడే. లేకపోతే ఏదీ 
లేదు. ఆ మాటంటే జనం కాళా పిచివాడంటారు. అందువల్ల లక్ష 

మాటలకు ఒక్కమాట అన్నాడు. “నన్నిక్కడనుండి వెళ్ళిపోమంబారా 9” 
అన్నాడు. 
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కాళా పట్టుదల చూసి మిగతావాళ్ళు అశ వదులుకొన్నారు. అయినా 
అంతా నాలుగు నాలుగు మాటలు చెప్పి చూచారు. లాభం లేదని అంతా 
లేచారు. 

కాళొ మనస్సు చాలా వ్యాకులంగా వున్నది. అన్తవ్యస్తంగా వున్నది. 

అందువలన కాసిమ్తో సలామ్ అనడానికి బదులు “రామ్ రామ్ (సెలవు) 

అనేశాడు. 

హనుమంతుని గుడీ, అమ్మవారి గుడీ అన్నింటికీ పోయి వచ్చిన 

తరువాత హుడా పాడుకొంటూ అందరూ బయలుదేరారు. కాళొ తొందరగా 
రెండడుగులు ముందు వేసి కెండు పొలాలు ముందుకు దాటాడు. 

“వీవో జాగో తో రావణాం బేసాడ్జో 
సేలా ముయలానా ఛేలా యువార్” 
(బతికివుం పే మళ్లీ నమావేశంలో కూర్చుందాం. చచ్చిపోతే ఇదే సెలవు. 
కాళా దృష్టి పాటమీద లేదు. తొందర తొందరగా నడుస్తున్నాడు. 

వీళ్లు రావడానికి పూర్వమే తాను రాజును కలునుకోవాలి. 

అతడి మెదడులో అనేకరకాల ఆలోచనలు బయలుదేరాయి. రాజు 
పుట్టింటికి ఎందుకు వచ్చింది? బలవంతంగా తీనుకొని రాబడిందా? లేక 

తనంతతానే వచ్చిందా? తన దగ్గర ఏమీ (వమాణాలు లేవు. అతని 
అంతస్సు తప్పు జరగదని ఘోషిస్తున్నది. మునలిది కోదర్ను పంపించి 

రాజాను పిలిపించింది. కోదర్ కేమీ తెలిసినట్టు లేదు. 

కాలా దీర్హంగా నిట్టూర్చాడు. రాజు అంగీకరించిందేమో !! ఎందు 

కంగీకరించగూడదు ? అది నంభవమే. ఆమెకు భర్త నుఖమూ లేదు, 
తిండి సుఖమూలేదు. ఏ విధంగా రోజులు గడువుతుంది ! ఒకరిద్దరు 
పిర్చలు.. మనస్సు మర్కటం వంటిది. నానా భార్య అత్తవారింటికి వచ్చి 

ఐదు నంవత్సరాలయింది. నానా ఇంకొక స్త్రీని పెళ్లి చేనుకొం టే 

న్యాయమే అవుతుంది. కాళా తల తిరిగిపోతున్నది. “వద్దు సోదరుడా ! 
వద్దు. ఐదు సంవత్సరాలు గాదు, పది సంవత్సరాలవరకు పిల్లలు లేక 

పోయినా రెండో పెళ్లి నంగతే ఎత్తకు. నానా రెండో పెళ్లి చేనుకొంతే 
చేనుకోనీ కాని రాజును మాత్రం కాదు. నానాతో రాజు గుడ్డలు మార్చు 

కొంటే నా గుండెలమీద కుంవటి అవుతుంది. 

రాజు అప్పటికప్పుడే వెళ్లి నానా యింట్లో కూర్చున్నట్టు కాళా వ్యాకుల 
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పడ్డాడు. “రామాను గీమాను వంపను. నేనే వెళ్లి రాజును కలుస్తాను”? 

అని నిశ్చయం చేసుకొన్నాడు. “దీనిలో తప్పు ఏమున్నది ౨ అను 

కొన్నాడు. రాజుకు నచ్చజెవృడం అవసరమనుకొన్నాడు. రాజు 

అంగీకరించకపోతే ? ఏది ఏమైనానర్తే నానాతో రాజుకు వివాహం జరగ 
గూడదు. నిశ్చయానికి వచ్చాడు. 

రాజు ఇంటివైపుకు బయలుదేరిన కాళా సగం దోవలోనే వెనకకు 
తిరిగాడు. రాజు ఇంటీకిపోయి మాట్లాడడం మంచిది కాదనుకొన్నాడు. 

తిన్నగా తన యింటికి చేరుకొన్నాడు. కొత్త నంవత్సరం [(పారంభ 
మయిందని దీపం వెలిగిన్తున్న భార్యను పిలిచాడు. 

“రాజాను పిలుచుకొనిరా” అన్నాడు. 

'భలీకి కారణం తెలిసివుండవచ్చును. ఉదయం భేమా పేరు రావడంతో 
విషయమంతా అందరికీ తెలిసిపోయింది. అంతేగాక అంతకు రెండు రోజులు 

పూర్వమే నానా కాళాలు కొట్టుకొనివున్నారు. నానా రాజును పిలుచుకొని 

రావడానికి (పయత్నిస్తుంసే కాళా అడ్డువడుతున్నాడని అందరికీ 
తెలిసిపోయింది. 

“ఎందుకు ?”” అని భలీ (వశ్నించింది. 

“పని వున్నది. ముందు నీవు పిలుచుకొనిరా. తరువాత కారణం 

చెబుతాను. వెళ్ళు. మునలిదానికి తలియగూడదు. కోదర్ భార్యకు వానవ 

గూడా తగలగూడదు అన్నాడు. 

భలీ వెళ్ళిన తరువాత హుక్కా తాగుతూ కూర్చున్న కాళా హృదయం 

గబగబ కొటుకొనడ మారంభించింది. 

వన్తుందో రాదో? రాకపోతే? 
““ఏమెనా నానా యింటికి ఆమె వెళ్ళడానికి వీలులేదు. బేచాట్' 

సహాయంతో ఆమెను ఒంటమీద కూర్చోబెట్టుకుని అయినా తీనుకొని 
పోతాను?” అనుకొన్నాడు. 

““లీనుకొని పోతావు? తరువాత ? తరువాత ఏమి చేస్తావు ? ఆమెను 
అత్త వారింట్లో వదలి వేస్తావా ౪” 

“అనలు రాజు ఒంయసెమీద నుండి కిందకు దిగకనేపోతే?” వాకిలి 

ముందున్న అరుగుమీద కూర్చుని హుక్కా తాగుతున్న కాళా దీర్హంగా 
నిట్టూర్చాడు. 
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ఇంత చేస్తే తన కేమిటి [పయోజనం ? 
అంత చీకట్లోగూడా వేపచెట్టు అకులమధ్య నుండి కాళా ఆకాశాన్ని 

తేరిపార చూస్తున్నాడు. 
తాను ముందూ, రాజు వెనకా ఒంటె వెళ్ళిపోతున్నది. పొదలు దాటింది. 

కొండలు దాటింది. నదులనూ, కాలువలనూ అన్నిటినీ దాటింది. వెళ్ళి 

బోతున్నది., ,. 

'ఎదట భలీ కన్పించగానే కాఠా ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు, 

“ఏమన్నది ! 93) అని అడిగాడు. 

“వస్తానన్నది?” అంటూ తిన్నగా ఇంట్లోకి వెళ్లిపోయింది భరీ. 
“ఒక్క క్ష ౯9౦ నిలబడు. పూర్తి మాట చెప్పు. రాజు ఎక్కడ 

కన్పించింది ?*’ 

“ఇంట్లో. ఇంకెక్కడ కనుబడుతుంది ? అడవిలో వుంటుందా ?” 

“మాట అడిగితే మండి వడతావేం?”” కాళొకు గూడా కోపమొచ్చింది. 
అయినా తమాయించుకొని “ఏ ఏమన్నది ! 9౪౨౨ అని అడిగాడు నెమ్మదిగా. 

“ఏమంటుంది ? వస్తానన్నది.” 

? ఇంతలోనే కాళా దృష్టి ఆ బజారులోకి (వవేశించిన ఒక నీడమీద 
పడింది. ఆ చీకట్లో గూడా ఆ మేలి మునుగు స్పష్టంగా కనబడుతున్నది. 

స్వర, లోపలికి పో” అని భలీని లోవలికి పంపించాడు... 

“రా” అని రాజుకు స్వాగతం చెప్పాడు, 

గాజు ఇంట్లోకి అడుగు వేసింది. 

“ఇక్కడే కూర్చో. రెండు మాటలు మాటాడాలి" అన్నాడు కాళ్ళా 

“అన్నం తిని కూర్చుం కే బాగుంటుంది. "ఈ దీపం ఎంత సేవు వెలుగు 

తుంటుంది ??’ అన్నది భలీ లోపలినుండి. అమె మాటల్లో కోపం కనబడు 

తున్నది. నీతులు చెప్పి చెప్పి ఈ కాళా రాజును తన యింట్లోనే తెచ్చి 

పెడతాడేమోనని భలీకి భయం ఏర్పడింది. (ర్రాజుతో కాళా మాట్లాడడం 
భలీకి ఇష్టం లేదు. తన పుట్టింటి విషయం గనుక ఆ యింటి మేలుకు 

మాట్లాడుతున్నాడు. గనుక ఏదో విధంగా నర్దుకొనే ప్రయత్నం చేసింది 
భలీ. 

“నేను తరువాత తింటాను. ముందు నీ భోజనం కానీ” అన్నాడు కాళా. 
ఈ లోపల రాజు వెనుకకు తిరిగి అరుగు పక్కన వున్న దిమ్మెనాను 
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కొని కూర్చొన్నది. ఆమె, నిర్భయంగా నిశ్చలంగా కనబడుతున్నది. ఆ 
పక్కనే పడివున్న చిన్న గడ్డి పుల్లను తీసుకొని పళ్ళు కుట్టుకుంటూ- 
“ఎందుకు పిలిపించావు ? నేను ఇంట్లో ఎవ్వరికీ చెప్పిరాలే”” దన్నది. 
కాలా ఒక్కటే (వశ్న వేశాడు. a 
“ఊళ్ళో వినబడుతున్న మాట నిజమేనా?” 
-46ర మాట? 

“నానా ఇంట్లో నీవు |వవేశించే మాట, [గామమంతా అదేమాట 
అంటున్నది. 

“(గామ మనడంలేదు. (గామస్టులచేత అనిపించబడుతున్నది.” 
“అంకే అది నిజం కాదన్నమాట” అన్నాడు కాళౌ. “అయినా అది 

నిజమా కాదా? నీ,ముఖక ౩ నీవు చెప్తూ అన్నాడు. 
“నిజమే. కాని...” 

'కాభా మీద పిడుగు బడ్డట్టయింది. చిరునవ్వు నవ్వుతున్న రాజు అతని 
కళుకు పిశాచంలాగా కనబడడం ఆరంభించింది. 
ఉ్ర విది నిజం 255) 

రాజు నెమ్మదిగా నవ్వింది. ఆ నవ్వు వెల వెల బోతున్నది. 
“జనమంటున్నమాట. అదే గడా నివడిగేది ?” 
“అవును, ఆ మాట నిజమా? అదే నా [(వశ్నలి 

“నిజం కాదు” 

“ఆ మాట ఏమిటో నీవు విన్నావా?” 
రాజా తన మోచేతి పైనున్న కంకణాన్ని పైకీ కిందికీ కదుపుతున్నది. 
“విన్నాను, కాని అది నిజం గాదు అన్నది. 

కాళా లేచి అమె ముందుకు వెళ్ళాడు. 

“ఈ మాట [గామమంతా ఎలా వ్యాపించింది? ఇదేమైనా సామాన్య 
మైన విషయమా?” అన్నాడు. 

“నాతో ఈ విషయం ఎవ్వరూ మాటాడలేదు. నేను ఎవరెవరి నోరు 
కప్పను? ఎవరెవరితో వోట్లాడను ?”” అన్నది రాజు. 

“నిన్నెవ్వరూ ఏమీ అడగలేదా ?” 
(6ల్రేద్దు 9 

“నీ మేనమామ గూడా ?” 
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దీపపు కాంతి పనరించి వుంటే రాజు కళ్లల్లో కాళా కన్నీళ్లు చూచే 
వాడు. 

“ఇవన్నీ నీవెందుకు అడుగుతున్నావు ౨౨ అని (పశ్నించింది రాజు. 

““ఎందుకు అడుగుతున్నానా ఖం కారా క ళవళవడ్డాడు. అతని క౦09 

ధ్వని తగ్గిపోయింది. నోట్వేంట మాట రాలేదు. 
“ఈ మాట విన్న తరువాత నా మనస్సు బాగాలేదూి అన్నాడు 

నెమ్మదిగా; 

“నామీద అంత అభిమానం చూపిస్తున్నావు అది చాలు” అన్నది రాజు. 

“ఇంత అభిమానం మా వాళ్లకు నామీద వుంటే...” రాజు బొట బొట 

కన్నీళ్లు కార్చింది. 

కాళా ఏమి జవాబు చెప్పగలడు? “రాజూ! నన్ను మరచిపో. 
చిన్నప్పటి మాటలన్నీ మరచిపో, చిన్న తనంలో ఇద్దరం కలిసి ఎన్నో 
ఆటలు ఆడుకొన్నాము. నివు మా యింటి నీళ్లు మోశావు. వంట చేశావు. 

నాకు ఆటల్లోనే భోజనం పెట్టావు... క్ అంటూ దీర్భంగా నిట్టూర్చాడు. 

వస్తున్న వీడుపును అవుకొన్నాడు. “నీకూ హాహ వున్న నంబంధం 
అంకేనని చాలామంది అనుకొంటున్నారు . .కాలళౌ నిజం కాదనుకొన్నది 

నా దృష్టిలో నిజం. ఏమైనా అన్ని గతంలోని మాటలు. అంతా మరోచి 

పో. మరచిపో?” అంటూనే వున్నాడు. కన్నీళ్లు అవుకోలేక పోతున్నాడు. 
“ఎవరు ఏమి శావం పెట్టారో; మన స్థితి ఇట్టా మారింది” అని భోరున 
వీడ్చాడు.' ] 

“రాజూ! నీ జీవితాన్ని, నీ కాపరాన్ని నీవు పాడు చేసుకోబోకు” 
అని కన్నీళ్ళు తుడుచు కొన్నాడు. 

ఇంట్లో వంట వ్మాతలు వగల గొడుతూ రణగొణ ధ్వని చేస్తున్న భలీని 
ఇద్దరూ. గమనించ లేదు. రాజుతన చేతి గాజుల్ని పెకీ కిందికీ కదువుతూ 

వున్నది. కన్నీళ్ళ వలన ఆమె దృష్టికి ఏమీ కనిపించడం లేదు. 

“చెప్పు. ఇదేమీ జరగదని గట్టిగా చెప్పు. నీ నోటి వెంట ఆ మాట 
వింపే నాకు శాంతి”? అన్నాడు కాళ. 

"రాజు ఏమీ" మాట్లాడలేదు. 

కాళా మాట్టాడుతూనే వున్నాడు. “నీకు భర్త వలన సుఖంలేదు. అది 
నాకు తెలుసును. చివరికి కడుపునిండా తిండి కూడా లేదు. అది గూడానే 
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నెరుగుదును. మన కులంలో మారు మనువు చేనుకొనడం తప్పు గూడా 
కాదు. పేథా పటేల్ కూకురు అదేపని చేసింది. కాని ఒక్కమాట. నేనీ 
నర్వనాశ నానికి కారకుడైన నానా యింట్లో మాతం. ౨” 

“నేను నానా యింట్లో వుండడానికి అంగీకరించానని ఎవరన్నారు?” 

రాజుకు ఈసారి కోపం" వచ్చింది. 

“జనమంతా అంటున్నారు. నీ నోటిమిదుగా ఆ మాట విని నిజం 

తెలునుకొందామని నిన్ను పిలిపించాను”” అన్నాడు కాళా. 

రాజు మౌనంగా ఉన్నది. 

66వైమిటి నీ అభ్మిపా యం 9౪౨౨ అని అడిగాడు కాళౌ. 

“అన్ని న చనా! నృష్టించుకొంటున్నావు” అన్నది రాజా, 

““సృష్టించుకొనడంగాదు. నానా దగ్గర రెండు డబ్బులున్నాయి. నీవు 
అక్కడ నుఖపడవచును. ఆ యింట్లో 'మునలిది ఒకటి వున్నది. రెండోది 

ఆ కుంటిది. ఇద్దరూ ర కాల సర్పాలు. సవతిపోరు నహించడం 

కష్టం. రోజూ యుడ్డాలు. . 

రాజు లేచి నిలబడ్డది, వివ “oe తిప్పింది. “యుద్దాలు జరగసనీిి 

అన్నది. 

కాళా చెవుల ముందు తుపాకీ పేళ్చినట్టయింది. 

(లేచి నిలబడ్డా న అంటూ ఒక్క అడుగు ముందుకు వేశాడు. “నీ 

మనన్సులోని మాట చెవు. నిజం చెప్పు. నిశ్చితంగా వుంటాను) అన్నాడు. 

రాజు వినుక్కొ న్న స 

కక్ షయంలో" రాజూ! నాకేమీ నంచేహం లేడు. విను. నా అభి 

(పాయం నా చెవుతున్నాను. నిన్ను నానా యింటికి మాతం 

పోనివ్వను. అంతవరకు నిశ్చయంి” అన్నాడు కాళా. 

“ఏమి చేస్తావు?” వశ్చించింది రాజు. కాళా నిశ్చాయాన్ని విని రాజు 

మనస్సులోనే నంశోషించింది. 

“ఏమి చేస్తానో ఇప్పుడు చెప్పలేను” అన్నాడు కాళొ గంభీరంగా. 

““నానాను చంపివేస్తావా?”” అవుననే జవాబు వినవలెనని రాజు తన 
మనస్సులో కోరుకొన్నది. 

' “కావచ్చును” అన్నాడు కాళొ. 

ఐదు నిమిషాలు మౌనంగా గడిచాయి. 

సః 
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“ఏదీ సాధ్యం గాకపోతే సాధువుల్లో కలుస్తా?” నన్నాడు కాళా. . 
_ “రెండు బుట్టలు బూడిద తీనుకురానా” ? అని (వశ్నించింది రాజు, రాజు 

చేస్తున్న ఎగతాళికి కాళా కళవళవడాడు. అతనికింక విడుపు వచ్చేటట్లు 
న్నది. (“నీకు తోచింది చెయ్యిి” అంటూ కాళొ తన యింట్లోకి ఒక్క 
అడుగు వేశాడు. 

వక్కవాళ్ళకు వినబడేటట్టుగా రాజు అన్నది: నిశ్శబ్దంగా గుండెలు 
దగ్గర బెట్టుకొని శాంతంగా న్నిదబో. రాజు రెండు మనువులైన తరువాత 
మూడో మనువుకు గూడా తయారుకాదు” అంటూనే ముక్కలైన వాద 
యంతో నీళ్ల నిండిన కళ్లతో తన యింటికి బయలుదేరింది. 

విడివడిన రెండు అత్మలూ తదు తమ హృదయాలను ఒకేరకపు 
[వశ్న అడుగుతున్నవి. కాళా ఆత్మ అడుగుతున్నది. “మాలి వలలో తగులు 
కొంటే నీకెందుకు? రాజు నికు దక్కదు గదా? నీ అదృష్టంలో లేదు 
కదా !! ఒకప్పుడు ఆమెకూ నీకూ మనువు నిశ్చయమయిందనే విషయాన్ని 
లోకం మరచి గూడా పోయింది. రాజు నానా యింటికి పోయినా ఏ బంది 
పోటు దొంగ యింటికి పోయినా నీకెందుకు? 

రాజు ఆత్మ అంటున్నది. “కాలా నీవాడు గాడు. సాధువుల్లో కలిస్తే నీ 

'క్రేమిటి బాధ? అతని సంగతి నీకెందుకు? 
అయినా ఆ రెండు హృదయాలూ 66 ౨ నుకొం ్సే అన్నీ వున్నవి. లేక 

పోతే ఏమీ లేదు” అనుకొంటూనే “అన్నీ వున్నవని” 'భావిన్తున్నవి 
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కొలు 

ఇంటికి వచ్చిన తరువాత రాజుకు పెద్దగా ఏడుపు వచ్చింది. వెక్కి వెక్కి 
ఏడ వడ మారంభఖించింది. 

“ఏమయింది చెప్పు. . ఎవరైనా ఏమైనా అన్నారా? అబ్బబ్బ! 

ఏమిటి ఈ ఏడుపు . ఎందుకేడున్తునా న్నావు Ex 

హు / ఈమెను అభిమానించే వాళ్లు చాలామంది ఉన్నా 

రుగాి? అన్నది "కేశ్ -కోదర్ భార్య. 

““పెమిటి సీవనేది ? అభిమానించే వాళ్ళన్నారా?” అన్నది రాజు తల్లి. 

లేకేం? అందరిలోనూ ముఖ్యుడు అల్బుడున్నాడుగా ?” 
(“ఎవరా అల్లుడు 739 

ఇంకెవరు? తల్లికీ కూతురుకూ కావలసిన వాడు. ముసలిది శేకర్ 
మాట వినగానే మండిపోయింది. 

“నోరు పారవేనుకోకు. అవును. మీ కులం, గోతం అటువంటిదే” 
అన్నది రాజు తల్లి. 

“మా కులంలో, గోతంలో ఏమున్నది? ఉన్నవన్నీ మీ గోతం 
లోనే. కూతురుకు మొగుడున్నాడు. అల్లుడితో కలసి వచ్చింది కూతురు. 
నేనెంతగా త లబాదుకొన్నా “ఏమిటి "లాభం? భలీ పిలవగానే రాజా 

వెళ్లింది” అన్నది కేశర్. 

కోడలి మాటలు రాజు తల్లికి శూలాలులాగా గుచ్చుకొన్నవి, ఇంతలో 

కోదర్ ఇంట్లోకి వచ్చాడు. కొడుకును చూడగానే రాజు తల్లికి ఏడు 
పొచ్చింది. కోదర్ అపయోజకుడు. అందువల్లనే కోడలు తలమీద కెక్కి 
కూర్చున్నది. 

ఆది రోజూ వుండే వ్యవహారమే గనుక ఆ మాటలకు కోదర్ కేమీ 
అశ్చర్యం కలుగలేదు. “పండగ రోజున ఏమిటి ఈ గోల*ిి అని 
అన్నాడు. 

“నువ్విక్కడే కూర్చో, చీర తీసుకొస్తా” నన్నది శేశర్ కోదర్తో. 
“ఇంకా ఎన్నెన్ని మాటలు వినవలసి వున్నదో” అని గూడా అన్నది, 
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“నోరు మూనుకొంవావా లేదా??? అని గద్దించాడు కోదర్. 
కేశర్ తన భర్తను లెఖ్బ చేస్తుందా ? “ఇంట్లోకి రా అంతా తెలుస్తుంది?” 

అంటూ నీళ్ళ గదిలో నుండి నీళ్ళ తీసుకొని వంట యింట్లోకి పోయింది. 

కొత్త సంవత్సరం వచ్చింది గనుక జనం కోదర్ను కలిసిపోవడానికి 
వచ్చి బోతున్నారు. 

కోదర్ గొంతు పెద్దది చేసి “శేశర్! నీవు నోరు మూనుకో”ి 

అన్నాడు పెద్దగా. 

శకేశథర్ నహించలేక పోయింది. వంట యింటి బయటికివచ్చి నిలబడింది. 

“నీ మెదడులో తెలివి వుంటే అంతా అర్థమవుతుంది. ఈ ఇంట్లో 
జరిగే వనులు నీకు తెలియవు. నిండిన నా యింట్లో అప్యభంశపు వనులు 
బిరుగుతున్నపొ” అన్నది కేశర్. 

66న్సీ యిల్లు ? న అబ్బ కట్టించాడు !”” అన్నాడు కోదర్. 

“కాదు. నీ చెల్లెలు కట్టిస్తున్నది.)” 

“నిన్ను నోళుమూసుకోమన్నాను, మళ్ళీ చెపుతున్నాను. అదుగో 

మండుతున్న కట్టి అని పొయ్యి వైపు చూపించాడు. 
“కె చూపిస్తున్నావా? రా, చూపించు నీ ప్రతాపం” అని శేశర్ 

పొయ్యి ముందుకు పోయి నిలబడ్డది. 

6స్తంత్రోషించాంలే తెలివికి” అని తగాదాను తుంచివేసే (ప్రయత్నం 

చేస్తూ కోదర్ తల్లినుద్దేశించి “అమ్మా! నీకు చాలా కష్టంగా వున్నది. 
నాకు తెలును. కాని ఈ రోజు వండగ రోజు. క్రాపకముంచుకో. ఏడుపుకు 
ఇంకా చాలా రోజులున్నవి”” అన్నాడు. 

“నీవంటి కొడుకుంటే ఏడుపుకేమి తక్కువ * అని చేతులు ఆడిన్తూ 
ముసలిది కోదర్ ముందు నిలబడింది. “*నాశనవువాడు ? పెళ్ళాం ఎట్లా 
చెప్పితే అట్లా ఆడుతున్నా” డన్నది. 

రాజు మౌనంగా వుండిపోయింది. లేచి బయటకు వెళ్ళింది. తల్లీ 

కొడుకులు మాటకు మాట అనుకొంటూనే వున్నారు. మధ్య మధ్య కేశర్ 

వచ్చి రంపం ఆడిస్తున్నది. 

ఈ లోపల శంకర్, కాసిమ్ వచ్చి వసారాలో కూర్చున్నారు. కోదర్ 

హుక్కా నింపుతున్నాడు. రాజు తల్లి రాజుతో దొడ్డి వాకిలి బయటకు వెళ్ళి 
కూర్చున్నది. కేశర్ నూత ధారిణి అయింది. 
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ముందు కేశర్ రాజు తల్లిని హెచ్చరించింది. “చెప్పినమాట విను. 
సీ కూతురు ఇను ఖాలీగ వున్నది. ఈ ఇల్లును గుల్లచేసి వస్తువులన్నీ 
అక్కడికి వంపించవలెనం టే కుదరదు. నిజంగా నీ కూతురు నుఖవడ 

వలెనంటపే నా సలహా విను. రాజును నానాకిచ్చి పెళ్లిచెయ్యి. ఆ పేరుతో 
అతడు రానుకొన్న పనుపు చెరిగిపోతుంది. జుల్మానా యివ్వవలసి వస్తే 
కులంవాళ్లకు నానా యిచ్చుకొంటాడు. లక్ష్మి వస్తుంటే ఎదురు అడ్డ 
గూడదు” అన్నది, 

ఆ చివరి వాక్యం రాజును ఉద్దేశించి అన్న వాక్యం. 

“పెళ్లిమాట మాట్లాడుతున్నావా వదినా? ఇది ఎవరి పెళ్లి ౪” అన్నది 

రాజు* .బహుశా కంకు పెళ్లి అయివుంటుందన్నది. రాజు మాటల్లో తిర 
స్కారభావం వ్యకమవుతున్నది. 

“ముందు వెనకలు బాగా ఆలోచించుకో. నా నలహా వలన నీకు మేలు 

కలుగుతుంది. నీతల్లి నిన్ను మొక్కజొన్నల్లోనుండి వరిగబియ్యంలోకి విసరి 
వేసిలన నేను నిన్ను గోధుమల్లోకి చేర్చదలచుకొన్నాను. నా మాట 
విను” అన్నది కేశర్. 

“సంబంధం మంచి దే” అన్నది రాజు తల్లి. 

రాజు నెమ్మదిగా “సవతి పోరు ఉన్నది గదా 99 అన్నది. 
ఆ మాటతో శేశర్కు ఉత్సాహం కలిగింది. “కుంటిద్రాన్ని పుట్టింటికి 

పంపించి వేస్తాడు నానా” 

66 కృ ఎనిమిది నంవత్సరాలలో ఆ అమ్మాయి ఒక్కసారైనా పుట్టింటికి 

వెళ్లిందా ? వెళ్లలేదు. పుట్టింట్లో కట్టివేసి రావడానికి ఆ అమ్మాయి పశువు. 

కాదు గదా? 

“పుట్టింటికి పోకపోతే ఇంట్లో ఒక మూల పడివుంటుంది. కుంటిది 

ఏమి చేస్తుంది ఖం 

రాజు నవ్వింది. దానితో కేశర్కు ఇంకా ధైర్యం కలిగింది. “కావా 
లంసే ఆమెకు వేరే ఏర్పాటు చేయిస్తాము” అన్నది. 

రాజుకు కోవం వచ్చింది. 

“ఏది ఏమైనా వదినా! అన్నింటికీ ముందు మనస్సుండాలి. హల్వా 
తిన్నంత మ్యాతంతో ఏమీ కాదు” అన్నది. 

క్షీ! 
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“నీవు తినవచ్చు. ఇతర్హకు పెట్టవచ్చు. కావలసినంత ఐశ్వర్య 
మున్నది” అన్నది కేశర్. 

కేశర్ ముందు అన్న కోదర్ మాట గానీ తన తల్లి మాట గానీ. 
సాగేటట్టుగా లేదు. కేశర్ తనను బలవంతం చేస్తున్నది. విసుగ్గా “అయితే 

నీవు నన్ను అమ్మదలుచుకొన్నావు” అన్నది. 

“నిన్నమ్మికే నాటీ (పయోజనం? నిన్ను అమ్మితే నీ అన్న 
యింటికి లాభం. 

“వదినా! హరే బాగా లేవు. ఇక వదులు అన్నది రాజు. 

“నేనేమన్నాను ? అంత మండివడతావు ?”” అన్నది కేశర్. 
“అయితే వదినా! నా మాట విను. అన్న యిల్లు విచ్చిత్తి అయిపోయినా, 

నా తల్లి ఆకలికి చచ్చిపోయినా నీ సలహా నేను వినదలచుకో లేదు. ఇక 
నీవు అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడవద్దని నా మనవి” అన్నది రాజు. 

“అయో! అయో! అదేమిటి ? నేను మాట యిచ్చి వచ్చాను” అన్నది. 

“మాట యిఛ్చావా? ఎవరికి ? నర్వే అది నీకే తెలియాలి” అని రాజు 
లేచి నిలబడింది. 

తల్లిని ఉద్ధేశించి కేశర్ వినేటట్టుగా “ఇక నా ముందు ఈ మాటలు 
ఎత్తితే "నేను గొంతుకు ఉరిపోనుకొంటా” నన్నది. 
- పెద్ద మనుష్యులు వాకిట్లో వున్నారు. వారి కేమి జవాబు చెప్పను ? LE 

అని అడిగింది శకేశర్. 

. “వారికి జవాబు నేనే చెప్పి వేస్తాను” అని రాజు రెండడుగులు 
వాకిట్లోకి వేసింది. 

“వదినా! కొంచెంసేపు ఆగు. నా మాట విను” అన్నది, . 

రాజు అప్పటికే వసారాలోకి వచ్చి వెసింది: 

““నోంకర్ చిన్నాయనా! ఏమిటి వని? ఎందుకొచ్చావు 03 అని 

అడీగింది. 

శంకర్ ఆ [పశ్నకు ఉలిక్కిపడ్డాడు. 
“పండగ రోజులు గదా! ఊరికనే వచ్చాను అన్నాడు. అతని నోటి 

వెంట మాట పెగలలేదు. 

ఏమైనా కాసిమ్ సిపాయిబిడ్డ గదా! “అమ్మాయీ! మేము ఎందుకు 
వచ్చామో నీకు తెలుసు. మేము నీ మేలుకొరకై ..”? 



కొటు 163 

రాజు మధ్యలోనే అందుకొన్నది. శంకర్ చిన్నాయనా! నిజం చెవు. 

నేను చిన్నదాన్ని. ఒక మఘడియలో ఒక కొమ్మా ఇంకొక ఘడియలో 
ఇంకొక కొమ్మా ఎక్కే స్వభావం నాది గాదు. నేను ఆ వని చేయను 

అన్నది. 

““సీకు మేలు కలుగుతుందనీ, నానా కాపరం బాగు పడుతుందని 
మేము ఈ అభిపాయానికి వచ్చాము. నీ మీద మాకు వెరమా అమ్మా 1” 
అన్నాడు శంకర్. 

“నానా కాపరం బాగు పరచండి. నేను తవృ మన జొతిలో ఆడ 
వాళ్ళే లేరా? నా దీవితాన్ని పాడుచేసిన ఇల్లు అది. నన్ను కాటు వేసిన 

ఇల్లు అది. నేను నా జీవితంలో ఆ యింటిని మరచిపోగలనా ? అన్నది. 

శంకర్ నిరుత్తరుడైనాడు. “నీకు వంచాయితీదార్లు వివాహం నిర్ల 

యించారు. నీ యిల్లు సరిగ్గా లేకపోతే జాతికి బాధ్యత వున్నది” అన్నాడు. 

“ఒక, మాట వినండి. ఏ యింటికి పోయినా కష్టం చేయవలసిందే. 

శంకర్ చిన్నాయనా! ఈ వాట్ట గోధుమ రొట్టె తిన్నా నిండుతుంది. వరి 

గన్నం, రాగి సంకటి తిన్నా నిండుతుంది. అందువలన నన్ను గురించిన 

విచారం మీ కనవనరం. అమ్మ పండగని పిలిపిస్తే వచ్చాను. ఇక వెళ్ళి 
పోతా” నని పక్కకు తిరిగింది. 

“అమ్మా! రాజూ! మా మాట వొకటి విను. ఆ నానా రెండు సారు 

అవమానాల పాళెనాడు. అతనికేమి జవాబు చెప్పమంటావు ఫం అని 

అడిగాడు కాసిమ్. 

రాజు ముఖం వెనకకు తిప్పింది. “అయితే అతనితో ఒక్క మాట 

చెప్పండి. ఇన్ని సంవత్సరాలైనా పసుపు ఇంకా అతని వొంటికి వుంకే 

గోకుడు బద్దతో గోకించుకొని వదిలించుకోమని చెప్పండి. ఇక అవమానం 

సంగతి అంటారా? అతని ముక్కు పండుగనాడు వూడనే వూడీంది 

గదా! ఇంకా అవమాన మేమిటి? మీ కేమీ నందేహం వద్దు. ఈ మాట 

లన్ని నేనన్నానని చెప్పండి” అన్నది. 

(అంటూనే లోపలికి రెండడుగులు వేసింది. 

“వదినా! రాతి నన్ను ఇక్కడ వుండని స్తే వుంటాను. లేకపోతే 

ఇంకొక ఇల్లు చూచుకొంటా” నన్నది." 

“ఇక్కడే వుండు. జీవిత మంతా వుండు. మధ్య నాదేమున్నది ? నీ 
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బాగుకోరి ఈ (పయత్నంలోకి దిగాను? అంటూ శేశర్ కోవంగా 

వంటీంట్రోకి పోయింది. 

(నా తల్లి రెండు మనువులు చేసింది, మూడో మనువు సంగతి 

ఆలోచిస్తున్నది”” అన్నది రాజు పెద్దగా. 

తల్లి ఏమి జవాబు చెపుతుంది : (1 

ఈ మాట విన్న శంకర్ కాసిమ్ లిద్దరూ లేచి బయటకు వెళ్ళొరు. 

'శంకర్ తిన్నగా తనింటికి వెళ్ళాడు. 

కాసిమ్ ఈ వ్య 1వవీరంలో తలదూర్చినందుకు వళ్ళాత్తాల పడు. 

తున్నాడు. రాజు చెప్పుతో బాగా కొట్టిందనుకొన్నాడు. “ఇంతకాలం తాను 

కాళా సక్షంలో వుండి ముఖియా మాటలూ, మాలి మాటలూ విని నానా 

వక్షంలో చేరాడు. రాజు బాగా బుద్ధి చెప్పింది అనుకొన్నాడు 

"అక్కడ నానా, మాలీ, ముఖియా ఎదురుచూస్తున్నారు... 
te పిల మీ అదృష్టంలో లేదు. మీరెంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టినా లాభం 

లేదు”) అన్నాడు 

66 అయో్య్యో |! సిమ్ ! ఏమంటున్నావు? రాజు అంగీకరించలేదా ? 

ఊరంతా ఈ వార్త వ్యాపించి పోయిందే. ఆ ముండ రెండోసారి మా 

ముక్కు. 

నా బండముండా [” అనుకొన్నాడు లోలోపల 

కాసిమ్. పైకి నవ్వుతూ “ముండ అంటున్నావు. ఎవరు ముండలో నీకే 

తెలియాలి. వండగనాడు కాళా నానా, ముక్కు బద్దలు కొట్టాడు గదా! 

ఇంకా అతనికి ముక్కెక్కడున్నది ? అని రాజు అడిగింది” అని గూడా 

అనేశాడు. 

గవిన్నాశా!? కడువు నిండిందా?*” అంటూ రణఛోడుడు అక్కడి. 

నుండి లేచి వెళ్ళాడు. నానా, మాలీ లిద్దరూ కారం రాచుకొన్నట్టు గంతులు: 

(ప్రారంభించారు. వాళ్ల కోవం కాళామీద. 

కాసిమ్ మధ్య మధ్య మాటలు అందిస్తూ ఆజ్యం వోన్తున్నాడు. (నా 

కడుపున పుట్టి తే నిస కాళాగాణ్లి హతమార్చు” అన్నది మాలి. 

కోపంతో పశువుగా మారిన నానా “కాళాను హతమార్చక పోతే 

నేను నీ కొడుకునే గాిదన్నాడు. 
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కాసిమ్కు అసహ్యం పుట్టింది. లేచి నిలబడ్డాడు. ోధుశ్తేరీ! ఏమి 
మనుష్యులు వీళ్లు ! ! ఆ పిల్ల చూడు. దేవత? అన్నాడు. 

“బాగా జవాబు చెప్పింది. బంగారపు తల్లి, బాగా బుద్ధి చెప్పింది”? 

అనుకొన్నాడు. 



విక్ 

దుఃఖ మెమిటి ? 

పట్టుదల బట్టి నానా ఎనిమిది రోజుల్లోనే రెండో పెళ్లి చేనుకున్నాడు. 
'కాళా నంతోషిందాడు. దానికి కారణాలున్నవి. ఒకటి రాజు తన గుండె 

మీది కుంవటి గాకుండా వేరే వుండిపోయింది. రెండోది తన మాట నికే 
బడింది. మూడోది ఇద్దరు భార్యల మధ్య చిక్కుకొని నానా వాడి చావు 

వాడు చస్తాడు. మాలి వ్యవహారం చాకలివాడి కుక్కలాగా అయిపోయింది. 

నిజానికి మాలి స్థితిని తలుచుకుంకు కాళాకు విచారం కలిగేది. చావు 

సమయానికి మునలిదానికి లావు దుఃఖం ఏర్పడింది. నాథా మొదటే 

వేరు బడ్డాడు. రణఛోడుడు తన భార్యా బిడ్డలతో నెమ్మదిగా తవ్వుకున్నాడు. 
నానా "భార్య - కుంటిది. ఆమె మాలిని శ్రి తిట్రకు హద్దే లేదు. మాలి 
మాతం సామాన్యురాలా ? 

వాళ్లకు తగిన శౌస్తి జరిగిందని గూడా కాళా అనుకుంటూ వుండేవాడు. 

ఏది ఏమైనా రాజు విషయంలో అతనికి నిళ్చింత ఏర్చడింది. అతని 

గుండెల మీది బరువును తొలగించినట్రయింది. ఇక అతనికి ఒకే విచారం 

పట్టుకున్నది. ఏమైనానరే రాజు సుఖ పడేటందుకు తన చేతనైన సహాయ 
మంతా చేయాలి. 

శన యిల్లు రాజు యింటికి దగ్గరగా వుంకే కాళా రెండు చేతులతో 

రెండిళ్ళనూ “'నంబాళించే వాడే. తన వూరికీ ఆమె వూరికీ మధ్య దూరం 

ఐదు కోనులు. అయినా తన పొలం వనులు తొందరగా ముగించుకొని 

ఆ వూరు పోయి వాళ్ళకు గూడా నహాయం చేన్తూ వుండేవాడు, 

ఓక రోజు అతని భార్య ఎత్తి పొడిచింది. నాలుగు రోజుల్లో రెండు 

సార్టు బాథడే (రాజు వూరు) పోయి వచ్చాొవన్నది. 

'ఒకసారి మళ్ళీ [పయాణమై కాళా భలీని ఉద్దేశించి “నేను ఆ వూరు 
, పోతున్నాను. ఎద్దులకు మేత చూడు అన్నాడు. భరీకి కోవం వచ్చింది.) ) 

నీకు నీ యిల్లు పట్టినష్టేలేదు. ఇక్కడ చేయవలసిన వనులు ఎన్నో 
వున్నవి. నీవు పొరుగూరుకు బయలుదేరుతున్నా”” వన్నది. 



దుఃఖమేమిటి? 167 

“మన పొలం వని పూర్తి అయింది. మన పని వదలడం లేదు” 

అంటూనే వళ్లెం తెమ్మన్నాడు. 

పళ్లెం తెచ్చిచ్చి భలీ “చూడు. ఆ షాహుకారు గురం ఇంటిముందు 
సకిలిస్తున్నది. నాలుగు డబ్బులు నంపాదించి ఆ అప్పు తీర్చాలి” అన్నది. 

66 ల్రుద్రి నకిలిస్తూనే వుంటుందిలే. కొరడా ఆడించాలి. వది, కొంచెం 

నెయ్యి వళ్లింలో వెయ్యి అన్నాడు. “నెయ్యి తాగితే లోపలి పేగులు 
గూడా చల్పబడాలి”” అన్నాడు కాళౌా. 

“ఉన్నదంతా షాహుకారు అప్పుకే చాలడం లేదు. ఆ అప్పు తీరేదెలా ? 

ఆ షాహుకారు ఐదు శేర్త నేతిబాన నింవుకొని వెళ్ళాడన్నది భలీ. 

“నింపుకొని పోనీ.” 

“అవ కీరే ఉపాయం? మీ పెద్దవాళ్ళు రూపాయలు పాతిపెట్టి 
పోలేదు. 

కాళాకు కొంచెం కోవం వచ్చింది. అయినా భలీని ఏమంటాడు ? నవ్వి 

ఊరుకొన్నాడు. “మేత వేయకుండా గేదె పాలివ్వదనే విషయం షాహు 

కారుకు తెలునులే”” అన్నాడు. 

“అయితే షాహుకారు గేదె మనింట్లోనే వుంటుందా ?”? 

“ఓసి పిచ్చిదానా! ఆడపిల్లల వాళ్ళు మనువు కుదిరించడానికి పోతే 
ఇంట్లో ఎన్ని గొడ్డు వున్నవో కకక చూస్తారు. అదే మన ధనం. షాహు 

కారు డబ్బు మన డబ్బే. 
మాట్లాడుతూనే కాళా భోజనం పూర్తి చేశాడు. భలీ ఆ మాటలు వింటూ 

కూర్చోలేదు. గేదెలకు మేత వేసింది. 
అరుణోదయానికి పూర్వం అకాశంలో వ్యాపించిన వెలుతురు ఇంకా 

భూమి మీదకు బాగా దిగలేదు. [(గామంలో జనం ఇప్పుడిప్పుడే న్నిద 

మేల్కొంటున్నారు. జబ్బుగా వున్న పరమా పలుకు మాతం ఎనిమిది 

రోజుల నుండి కంటికి నిదలేదు. దగ్గు నిద బోనిస్తే గదా!! 
కాళా నాగలి తీనుకుని బయలుదేరేటప్పటికి రామా నిదలేచి తలుపు 

తెరుస్తున్నాడు. ’ 

“ఒరేయి కాఠళొ!”” అని రామా అవలిన్తూ పిలిచాడు. “నిద గూడా నీ 

అదుపులోనే వున్నట్లున్నదేమిరా 25) అన్నాడు. 
““అంకే REL 
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“అంటే నలుగురైదుగురైనా వుంసేగాని పొలంవని సాగడంలేదు. 
ఇంకా ఎవ్వరూ నిడ్రైనా లేవలేదు. నీవొక్కడివే అప్పుడే పొలానికి బయలు 
చేరావు”? అన్నాడు రామా. 

' “రామా! నీవు బలగమున్న వాడివి. ఈ వ్యవసాయం భవాయీ 
నృత్యం లాంటిది. ఒళ్ళు విరుచుకుని వనిచేయక పోతే ఈ నృత్యం సాగదు. 
నేను ఒంటరివాణ్ణీ*”” అంటూనే ఊోరు దాటాడు కాళా. 

మొక్కజొన్న పెరుగుతున్నది. వరి కోతలు అయిపోయినవి. గోధుమకు 

ఇంకా సమయం రాలేదు. 
కళ్ళంలో పడివున్న ధాన్యం నూర్పిడి ఆయిపోయింది, వెన్నెల రాతి 

కాళా అ నూర్పిడి పూర్తి చేయించాడు. ధాన్యం ఇంట్లో బుట్టలో పోయిం 

చాడు. పైన మెత్తించేశాడు. పని పూర్తికాగానే నహాయానికి బాథడేకు 
(వయాణమెనాడు. 

నిజానికి అతనికి తన పని కంకే అత్తవారింట్లో చేస్తున్న పనిలోనే 
ఆనందం ఎక్కువగా లభించేది. అలనట అని అనిపించేదేగాదు. వచ్చి ఉల్రి 
పాయలు కొరుకుతూ వరిగన్నం తింటున్నా అది ఎంతో రుచిగా వున్నట్టని 
పించేది. జొన్న రొఖైలు తింటూంటే రాజు చేతిలోని తీపి ఆ రొళ్టైల్లోకి 
దిగినట్రనిపిం చేది. దాని కంతకూ కారణం రాజు వొక్కతే. రెండో వెవు 

ఆమె యింటి పరిస్థితిని తలుచుకొంటకు కాళాకు గుండెలు దడ దడలాడేవి. 

నానా యింటికి పోకుండా ఆపి రాజు యెడల తాను పొవం చేశానని గూడా 
అనుకొనేవాడు. 

ఓక దినం పొలంలో బండి నిండా గడీ నింపాడు. రాజు పక్కనే 

వున్నది. “మీ ఆయనకు మందేదైనా ఇప్పినున్నావా? శుష్కించి 
పోతున్నాడు అన్నాడు. 

“ఏం మందు యిప్పించను ? చురకవేయించాలి. వేయించాము. లాభం 

లేకపోయింది. చేతనైనంతలో ఏ లోటూ చేయడం లేదు. నేను ఈ 
యింటికి వచ్చేటప్పుడు మూ వాళ్ళిచ్చిన డబ్బు మందుకు వాడాను. చేతి 
వుంగరము అమ్మి తాయెత్తు కట్టించాను”? అన్నది. 

““రోగమేమిటో మందేమిటో తెలునుకోవాలి గదా? ఇది నాకు వాయు 

రోగంగా కనబడుతున్నది?” అన్నాడు కాళా. 
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“అయితే ఎవడినైనా వైద్యుళ్లీ చూడు. చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేదు. 
రోజూ ఐదు శేర్లు కావాలి” అన్నది. 

గలా మనస్సులోనే ఆలోచించాడు. “నిజమే అనుకొన్నాడు. 
“అయితే నీవు అంగీకరిపే భభూతేశ్వర్ మందు ఉపయోగిద్దాము. ఆ 
బావా నా... 

““(పయత్నం చెయ్యి. నా వుట్టింటి వాళ్ళిచ్చిన ముక్కుపుడక ఒక్క 
టున్నది. ఇది అమ్మివేస్తాను” అన్నది. రాజు నంతోషంగా మాట్లాడింది. 
ఆమె ముఖం మీద కాంతి వ్యాపించినట్టున్నది. 

కాళాకు కలిగిన ఆశ్చర్యానికి అంతులేదు. రాజు శరీరం మీద మొదట 
కాళ్లకు పాంజేబులు, వెండి మెట్టైలూ వళదేప, ఆభరణమన్నా అనక 

పోయినా ముక్కుకు బంగారపు ముక్కుపుడకలుండేవి. చేతులకు వెండి 
కంకణా లుండేవి. ఆమె సన్నని మెడలో అణాల హారముండేది. కాళా 

తనలోనే తాను బాధ పడ్డాడు. “ముక్కు పుడక సరే...” 
రాజు బావాను పిలుచుకొని రమ్మని కాళాను (బతిమిలాడింది. 

“నికు కోపం రాకుండావుంటే ఒక్కమాట అడగనా రాజూ ?” అన్నాడు 
కాళా. రాజుకు అర్ధమయింది. మనస్సులోనే సంతోషించింది. ఎందుకు _ 
సంతోషించదు ? తన జీవితంలో _పశ్న అడిగేవారు ఎవ్వరూ లేరు గదా? .! 

మరు క్షణంలోనే తన ముఖం మీదికి కోపం తెచ్చుకొన్నది. నవ్వడానికి 
గూడా [పయత్నం చేన్తూ - “నాకు కోపం వస్తుందనీ - అదైనా నీమీద - 
అని అనుకుంటున్నావు గదూ? అన్నది. 

““కోవమని గాదు. .రాజూ! నిజం చెప్పు. నివు నిజంగా నీ భర్తను 
(బతికించవలెనన్సీ్ అతనికి మందులు ఇప్పించవళెననీ కోరుకుంటు 
న్నావా?”? అని అడిగాడు, 

రాజు ముఖంపైన దుఃఖపు మేఘాలు కమ్ముకొన్నవి. బాధతో రాజు 

నవ్వింది. “నివు నన్ను ఈ |వశ్నే అడుగుతున్నావా? రాజు తన భర్త 
చనిపోతే మంచిదనీ అందుకు ఎదురు చూస్తున్నదనీ ప్రపంచం అనుకో 
వచ్చును. కాని... నేను ఎందుకు ఎదురుచూడాలి? ఏమి. చేయడానికి 
చూడాలి? ఏ నుఖం కొర కె ఎదరుచూడాలి ? మీఠంతా రాజుకు దుఃఖంగా 
వున్నదని అనుకొంటున్నారు. నాకేమి దుఃఖమున్నది? త ల్రిదం[డుల 
వంటి బావగారూ తోడికోడలూ వున్నారు. ఇంట్లో వున్న పిల్లలందరూ 
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నా పిల్లలే ! [” అంటూ రాజు నవ్వడానికి [వయత్నించింది. “నీవంటి 

మ "ఇంట్రోవుం యే రోజూ పదిసార్లు తిస్తేవాడు. నా భర్త నేను చెప్పి 

నట్టు వింటున్నాడు” అంటూ భూమ్ ఆర కలిసిన చోటుకు చూస్తూ 

నిలబడింది. “నాకు విచారమేమీ లేదు” అన్నది. ఆమె సానుభూతి 
చూపించే వాళ్ళమీద సానుభూతి చూపించేటట్టున్నది. 

కాళా రాజును రెప్పలార్పకుండా చూన్తూ నిలబడ్డాడు. “నీవంటి స్త్రీలు 

మన జాతిలో చాలామంది వున్నారు. ని వొక్కతివే కాదు?” అన్నాడు. 
“అ మాట నిజమే. సరే ఆ మాట వదులు. బావాను ఎప్పుడు పిలుచు 

కొస్తావో చెప్పి? అన్నది. 
“నీవు చెప్పితే ఈరోజే” 

“నర్కే ముందు ఈ బండి తోలు” నవ్వుతూ రాజు నిలబడింది. 

“అవసరం బుద్దిని చెడగొడుతుందని సామెత. నేను మాతం అటువంటి 
పనిని చేయి” నన్నది. 

కాళా హృదయం దుఃఖంతో నిండిపోయింది. రాజు తనను విడిచి 

అనేక యోజనాల దూరం వెళ్ళిపోయిందను కొన్నాడు. రెండో రోజు 
బావాను పిలుచుకొనిరావడానికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళవలసి వచ్చింది." 

అతడు అలోచించుకొంటూ తనను తానే (వశ్నించుకొంటున్నాడు-- 

రాజుకు ఏమి దుఃఖమున్నది ? ఈ ఒక్క వనీ అయి-ఆమె భర్త ఆరోగ? 

వంతుడైకే - ఇక లో కేముంటుంది? ఆమె సుఖంగా వున్నది. ఇంట్లో 
తగాదాలు లేవు. తల్లిదండులవంటి బావగారూ, తోడి కోడలు వున్నారు. 
చెప్పినట్టు వినే భర్త వున్నాడు, కడుపున పుట్టిన పిలలవంటి పిల్లలున్నారు. 

ఆ కుటుంబమంసే ఈర్ష్య కలిగినట్టుగా కాళొ దీర్హంగా నిట్టూ ర్చాడు. 

సుఖంగా వున్న వాళ్ళంటే ఎవరు? ధన ధాన్యాలున్నా - కుక్కల్లాగా 

రోజూ పోటాడుకొనే వాళ్ళ? న. చూసే ఇంకొకళ్ళు ఈర్ష్య పడే 

వాళ్ళ? "ఎవరు నుఖవంతులు ? నుఖానికి మనన్సు ముఖ్యం. పొట్ట 

నిండుగా లేకపోయినా వరవాళేదు. హృదయం నిండుగా వుండాలి అని 

"తన తండి అంటూ వుండేవాడు. అది అక్షరాలా నిజం. 

రాజుకు సంసార నుఖం లేదు. తిండి సుఖం లేదు. గుడ్డల సుఖం లేదు. 

అయినా తనశేమీ దుఃఖం లేదంటున్నది. ఇక దుఃఖమున్న దెక్కడ ? 

దుఃఖానికి మూలమేమిటో ఆలోచిన్తూ కాళా అడవుల్లో వెళ్ళుతున్నాడు, 
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చలికాలం ముదిరింది. గోధుమ శనగ బాగా వండినవి. పంటలు 

ఇంటికి చేరుతున్నవి. 
అవి వన్నులు కే రోజులు. రణఛోడ్ ముఖియా ఇంటిముందు 

జమీందారు గురం సకిలిస్తున్నది. జమీందారు శాకుర్ నౌకరు దీపూథా 

ఇంటింటికి పోయి అందరిని హెచ్చరించి వచ్చాడు. 

(అరవై సంవత్సరాల శాకుర్ తెలగడ్డం నవరించుకొంటూ మీసాలు మెలి 

బెట్టుకుంటూ గురం దిగాడు. అతని కళ్ళు [వకాశ వంతంగా ఉన్నవి, 

నలువైపులా చూన్తూ- నవ్వుతూ- కొత్త వాళ్లతో పరిచయం చేసుకొంటు 

న్నాడు. 

“ఇతడెవరు ?.. ఓహోహో! వాలా వేల్ కొడుకు కాళియా వటేలా ? 

..శంకర్ ! ఇతడు నీ కొడుకు గదూ?.. నానా పెద్ద వాడైనాడు. ఇరవై 

సంవత్సరాల వయస్సు గదూ నీది ?.. ఇద్దరు భార్యల్ని చేసుకొన్నావు. 
బాగున్నది. ఏభై నంవత్సరాల వయస్సు నాటికి నేను నలుగుర్ని చేసు 

కొన్నాను, నీవూ నేనూ నమానంగానే - సమ ఉదబీలంగా ఉన్నామన్న 

మాట. ఈ కాళియాకు ఒక్కతే భార్య. ఏకపల్నీ వతుడు శ్రిరాముడన్న 
మాటి” అంటూనే శాకుర్ దీపూను పిలిచాడు. 

(దీపూ! మాలవాణ్ణీ పిలిపించి గుానికి మేత ఏర్పాటు చేయించు. 

లేకపోతే మన కోపం వీళ్లమీద చూపించవలసి వస్తుంది. వాళ్ళు తమ 
కోపం తమ భార్యల మీద చూపిస్తారు. . వాళ్ల భార్యలు పిల్లల మీద చూపి 

స్తారు. కాళా! నీవు చెప్పు. పిల్లలు లేనివాళ్ళు కోపం ఎవరిమీద చూపి 

స్తారు?” అని అడిగాడు. , 

కాళా జవాబు చెప్పలేదు. క 

శాకుర్ బలవంతం చేసిన మీదట- “తమ భర్తల మీది” అన్నాడు. 

[అయితే నీ కనుభవం లేదు అని అర్థం. నికు పిల్హలెంత మరద: ?2 

“ఎవ్వరూ లేరు” 
“ఓహో! నీ భార్య పేరేమిటి ?%” 
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“ఖలీ?” రామా చెప్పాడు. 
“పేరు భలీ. మాట్లాడడంలోనూ పని చేయటంలోనూ గూడా. 

అన్నాడింకొకడు.- 

“అర్థమయింది. పిల్లలు లేని పటేలు భార్యలు తవ మీదే తాము కోసం 

చూపించుకొంటారు. కోపం వస్తే వేరే మంచం వేనుకొని వడుకొంటారు. 
ఇటు గడ గడ లాడించే చలిలో డం పః 

“కాన్సి మొగవాళ్ళు గూడా చలిలో. . 
కాళా మాట జనానికి నచ్చలేదు. శాకుర్కు జవాబు చెప్పడం వాళ్ళకు 

నచ్చదు. శాకుర్ ఏదంటే డానికి తల వూపడం మంచిదని వాళ్ల "అభి 

(పాయం. “తిలక్చంద్లాంటి వాళ్ళి వస్తే వాళ్లతో మాభ్రాడ వచ్చునుగాని 
శాకుర్ లాంటి పెద్ద వాళ్ళతో వ్మి మాట్లాడుతాము ఖం అని అక్కడున్న 

వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇంకొకళ్ళతో అనుకొన్నారు. 

“సీ కనుభవం వ కాళా! మగవాడు అలసి సొలసి వుంటాడు. అంత 
నుఖం ఆడదానికే...” 

_ “మా ఆడవాళ్ళు గూడా కష్టపడి పని చేస్తారు. రెక్కలు ముక్కలెనా 
చాకిరీ చేస్తూనే వుంటారు” అన్నాడు కాళా. 

“అవును. అది గూడా నిజమే. ఆడది గాడిద ఒక్క రకం అని సామెత. 
వాళ్లకిద్దరికీ వీపు మీద నాలుగు మణుగుల బరువుంటేనే గాని గడవదు. 

ఏమంటావు శంకర్ ?”” అన్నాడు శాకుర్. 
శఠాకుర్ అన్న మాట నిజమేనని అందరూ తలలూగించారు. శాకుర్ 

ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతూనే పొగాక్కూ నల్హమందూ వగైరాలు తెప్పిం 
చాడు. 

అందరూ ఒక'ల్ల తరువాత ఇంకొకళ్ళు హుక్కా తాగుతున్నారు. కొంత 
మంది నల్చమందు నీళ్ళ తాగుతున్నారు. 

లెజ్జలు పూర్తి అయినవి. మొత్తం ఊల్లో ఏభై అరవై ఇళ్ళున్నవి. ఒక 

యింట్లో వది మణుగులు ఇంకొక యింట్లో ఇరవై మణుగులు ఈ విధంగా 
మొతం మూడు వందల మణుగులు లెబ్ట తేలింది. చాలావరకు వనూల 
యింది. మిగతాదాన్ని రాబోయే సంవత్సరం లెక్టలోకి చేర్చడం జరిగింది. 

పని పూర్తి కాగానే శాకుర్ వంజాళీ గుర మెక్కాడు. వూరి పొలిమేర 
వరకూ (గామస్థులు గురం వెనక నడిచారు. బంధువును పంపుతున్నట్టు 
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శాకుర్ను వంపించారు. అందరి ముఖాలు భిన్నంగా ఉన్నవి. ఠాకుర్ 

అందరి దగ్గరా సెలవు తీసుకొన్నాడు. గురాన్ని అదలించాడు. గు[రం 

పరుగు పారంభించింది. “అదిగో గురం తోరణం దాటింది.. కొండె 

క్రింది... కొండ దిగింది...” అని గుురం అదృశ్యమయిందాకా జనం 

చూన్రూనే వున్నారు. గురం అదృ్భశ్యంకాగానే అంతా వూరివైవుకు మళ్లారు. 

శాకుర్ వెళ్లగానే మర్నాడు షాహుకారు దిగాడు. షాహుకారు లెఖ్లలు 

(పారంభమైనవి. అవి ఏమి లెఖ్లలో ఏమిటో భగవంతునికే తెలియాలి, 
షాహుకారు లెఖ్ఞలు తేల్చాడు. ధాన్యం పోగు బడింది. పెళ్లి అప్పులు కొన్ని, 

(శాద్ధపు అప్పులు కొన్ని. రకరకాల అప్పులు, ఇంటింటా లడ్డు ఫలహారం 

చేస ఎద్దుల మీద ధాన్యం, నేతి బానలూ నింవకొని షాహుకారు వెళ్ళొడు. 

పం ఆటలాడే అడ వాళ్ళు దిగారు. రక రకాల ఆటలు చూపించి వచ్చ 
చీరలూ, ధోవతులూ తీనుకొని వాళ్ళు వెళ్ళారు. పొలాలలో వండిన వంటల 

మీద చిలకల గుంపులు గుమి గూడుతున్నవి. ఇంతలో హోలీ డోళ్ళు 
మోగడం [పారంభ మయింది. ఆడవాళ్ళు పేడతో ఇళ్ళు అలుకుతున్నారు. 
మగవాళ్ళు కోలాటం క్యరలు ఇళ్ళల్లోకి చేర్చారు. ఎక్కడ చూచినా 
డోళ్ళ డమ డమ లాడుతున్నవి. తాళాలు మోగడం [పారంభమయింది.- 
“హోలీ వచ్చింది .. హోలీ వచ్చింది. .” హోలీ పాటలు |పారంభమైనవి. 

థాన్యం నూర్చిళ్లు జరుగుతూనే వున్నవి. మిడతల దండులాగా 

(బాహ్మణులుు, మొగుడు చచ్చిన అనాధలూ కళ్లాలలో తిరిపెం తెచ్చుకొన 

డానికి మూగుకున్నారు. శేరు రెండు శేరు అంతా తీసుకొని వెళ్ళు 
తున్నారు. 

పండిన పంటను బట్టి కాపలా వాళ్లకు ధాన్యం సంపకం జరిగింది. 

అందరికీ సుఖడీ పంపకం గూడా జరిగింది. మిగిలిన ధాన్యం ఇళ్ళకు 

చేరింది: 

వేనవి కాలం. వగలు పొద్దెక్కువ. ఒంకులూ ఏనుగలూ వెంబడి 

పెట్టుకొని సాధువులు బయలుదేరారు. (గామ గామంలో డేరాలు వేను 

కొని వాళ్ళు జ్ఞానబోధ [పారంభించారు. “ఇటు ఇస్తేనే అటు వస్తుంది. 

పుణ్యం చేనుకొంశేనే జన్మ కడ శతేరడంి” అని నీతి బోధలు చేస్తూ 

అందరినీ ఆశీర్యదించి-వాళ్ల నెత్తి మీద భస్మం చిలకరించడం ఆరంభించారు. 
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సాధువులు గుంపులు గుంపులుగా వన్తూనే వున్నారు. బడోదా మార్గంలో 
కాశీ, మధురా వగైరాలకు వెళ్లుతూనే వున్నారు. 

(గామాలలో కొన్ని చోట్ల పెళ్ళి సన్నాయీలు మోగుతున్నవి. రణఛోడ్ 
ముఖియా వంటి డబ్బున్న యింటి స్త్రీలైతే కొత్త చీరలు కట్టుకొని రక. 
రకాల నగలు పెట్టుకొని పాటలు పాడుకుంటూ పెళ్ళిళ్లకు హాజరవుతూ 
వుంటారు. పెళ్ళి మూడు రోజులు ఆనందంగా గడవగానే నాలుగో రోజున 
ఎవరింటికి వాళ్లు వెట్ళతుంటారు. 

పిల్లలకు పేర్లు |వాసేవాళ్ళు చేతులు చూచేవాళ్ళు తెల్ల గు(రాలెక్కి 
ఊళ్లోకి దిగుతూనే వున్నారు. “నీళ్ళు మూట గట్టీ ధోవతు లిప్పించండి. 
చొక్కా లిప్పించండి* అని ఎితుల్ని విసిగిన్తూ వున్నారు. వాళ్ళు" వూరు 

విడిచి పెట్టారో లేదో భవాయీ నృత్యంవాళ్ళు గామంలోకి (వవేశించారు. 
నృత్య (పదర్శనాలు పపొారంభమైనవి. భర్తృహరి రాజు, పింగళా రాణీ 
నాటకం ఒకరు (పదర్శిస్తే గోపీ సందణ్ ఇంకొకరు [పదర్శిస్తున్నారు. 
అయితే జనానికి నచ్చిన నృత్యం రంగ్లా, రంగ్లీ నృత్యం. రంగలీకి. 

కోవం రావడం, ఆ కోపం తగ్గించడానికి రంగలా పడ్డ బాధ, అత్తా 
కోడళ్ల తగాదా రంగ్లా పర్తి గమనం అన్నీ ఆ నృత్యం లోని 
అంశౌయు. 

“మన పిల్లలు గూడా రంగ్లా రంగ్లీగా తయారవుతున్నారు”? 
అన్నాడు రామా, క 

ఇ*ళజినానికి ఈ ఆట అంక చాలా యిష్టం?” అన్నాడు కోదర్. 
“ఎందు కిష్టం గాదు? నిది నా కిష్టమైతే నాది నీకిష్టం. రంగలీ 

బుగ్గల్ని రంగిలా ముద్దు బెట్టుకొంకే మన పెదవులు తడి అవుతున్నవి. 
రంగలీ బుగలు మన ఆడవాళ్ళ బుగ్గలు కాదు గదా? అన్నాడు కాళ, ;; 

భవాయీ నాయకుడు - “బోలో అంబే మాతాకీ జై” అంకే కూర్చున్న 
వాళ్ళంతా “జై” అంటున్నారు. నృత్యగాళ్ళు పాతలూ, గుడ్డలూ 
వభూలు చేనుకొని ఇంకొక వూరికి [పయాణ మవుతున్నారు. 
“వేనవి [పారంభంలో [గామంలో మశూచికం [పారంభమవుతుంది. 
మోతీచథా దేవ్,, భలియాదేవ్ కొలువులు జరుగుతవి. స్త్రీలకు దేవత పూనకం 
జరుగుకుంది. కొంత మంది గాజులు పగులగొట్టు కొంటే కొంత మంది రవికలు 
చింపుకొంటుంటారు. ఊోరంతా రణగుణ ధ్వని జరుగుతుంది. కొంత మంది 
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తమ తమ శక్తిని బట్టి కొబ్బరికాయలు సమర్పిస్తే కొంతమంది కోళ్లను 
మేకల్నీ సమర్పిస్తుంటారు. 

దొమ్మరాట లేనిదే జరిగేదెట్టా ? వాళ్లుగాక పాములాడించే వాళ్లు, 
పిల్దనగోవి [వాయించే వాళ్లూను. అంవరికీ నాలుగు గింజలు నంపాదించు 
కొనే రోజులే. కత్తులు కోటార్లు తయారుచేసే కమ్మర్దు, కుమ్మర్లు, జోస్యం 
చెే బు రంగస్వామి అందరికీ తీరనిపని ఆ రోజుల్లో. 

వేశాఖ మానం ప్రారంభం కాగానే గాలి దుమ్ము (పొరంభ మవుతుంది. 
చెటకొమ్మలు పడిపోతుంటవి. .ఇళ్ళకప్పులు ఎగిరిపోతుంటవి. ఇళ్టమీద 
కప్పిన గడ్డీ ఎక్కడికి ఎగిరిపోతుందో భగవంతునికే తెలియాలి. 
“అషమాడమాసం (పవేశించకుండానే దేవా బన్జారా కొడుకు, రత్నా 

బంజారా, మాల్వా నుండి వచ్చాడు. వశువుల్ని తోలుకొన్లూ వాటితో బాటు, 

రకరకాల వార్తల్ని గూడా వాడు తీసుకొస్తుంటుంటాడు. “తెల్లవాళ్లను మా 
కళ్లతో చూశాం, ఆలో కూర్చుని ఐదణాల టి క్కెట్టుకొని యాభై కోనులు 
[వయాణం చేశాం అని రతన్ బన్టారా చెప్పడం ఆరంభించాడు. 

అడిగే వాళు చాలామంది. కాని [వశ్న ఒక్కయే- ోరతన్భాయీ! 
తెల్పవాళ్ళు సముదం దాటి వచ్చారంబారు. నిజమేనా? అసలు వాళ్ళు 
మనుష్యుల్లాగానే వుంటారా? మేడం మేడం అంటారు. అదేమిటి?” ఇవి 
(పశ్నలు, 

రతన్ నిషా ఎక్కినట్టు మాటబ్రాడుతుంటాడు. ోతెల్లవాళ్ళకు ముప్ఫయి 
కళలూ తెలుసు. ఇక వారి రూపమంటారా? దేవతలయ్యా దేవతలు! 
'దేవతలం పే వాళ్ళే. మేడమ్ అంతే వాళ్ళ ఆడ వాళ్ళు మేడమ్లు, తియ్య 
తియ్యగా నెమ్మది నెమ్మదిగా మాట్లాడతారు. వాళ్ల శరీరం కుంకుమ 
పువ్వులాగా వుంటుంది. మాట్లాడుతుంటే పూలు వర్షిస్తాయి” 

“ఆ దొరసానుల్ని కలిప్రే-చూస్తే- మన జన్మ తరిన్తుందంటారు. 
నిజమేనా??? అన్నాడు కాళా. ఇంతలో కాళాకు ఇంకొక నంగతి 
జ్ఞాపకం వచ్చింది. 

“అది సరే, రతన్ భాయీ! వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి నీళ్ళు ఉపయోగిం 
చరటగా + నిజమేనా?” అన్నాడు. 

రతన్ నిజమే నన్నాడు. 
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అది వినగానే మొత్తం అక్కడ కూర్చున్న వాళ్లంతా తుపుక్కున ఉమ్మే 
రు. “థూ థూ థూ అన్నారు. 
“రెలు బండి అదేమిటి ?”” ఎవడో అడిగాడు.” “రైలు బండి? దానికి 

దున్న పోతులాంటి ఇంజనుంటుంది. ;మంచం పట్టెల్లాగా రెండు ఇనవ బద్దె 

లుంటవి. వాటిమీద రైలు పరుగెత్తుతుంది. ఎంత వేగం.. ఎంతవేగం..” 
అన్నాడు. 

““రఠాకుర్ వంజాలీ గుురంలాగా "పరు గెత్తుకుందంటావు.”” 
ఖలరేః అ గురం దాని ముందు బలాదూర్” అన్నాడు రతన్. 
"ఇటు రతన్ రలు బండి విశేషాలు తన్మయంగా చెపుకున్నాడు. అటు 

తల మీద మేఘాలు కమ్ముకొనడం ఆరంభమయింది. ఎ) ళా, కోదర్, 

రామాలు లేచారు. “రతన్ మాటలు బాగానే వున్నవి, గాని పైన 

మేఘాలు” అన్నాడు కాళా. గ్ 

“కాలా ఈ లోకంలో అంతా మన ముందు చెయ్యి జొపుతారు. 
మనం మేఘాలముందు జొవుతాము. మనం ఈ ee చాలా 

బుణపడి వున్నాము అన్నాడు కోదర్. 

“అసలు సామెత వుండనే వున్నది గదా! రైతు మీద కోటి మంది 
ఆధార వడతారు” అన్నాడు శంకర్. 

“కాని ఏమి లాభం? ఆరైతే -ఈ రోజుల్లో కష్టాలలో వున్నాడు. భగ 

వంతుని దృష్టిలొ న్యాయ మంటూ ఉన్నదా? నై పుట్టిన దగ్గర నుండీ రెతుకు 

ఎన్ని భ్. ఎన్ని బాధలు!! తిండి సుఖం లేదు. భార్య సుఖం 
లేదు. 

a a మధ్యలో అందుకొన్నాడు. “ఒరేయి పిచ్చివాడా! మనం 

పృథ్విని పోషించే వాళ్ళం. తెలిసిందా ? గురువు చెప్పుతూ వుండే వాడు. 

తం(_డికి తన కూతురు చింత ఎట్టా గో రైతుకు ఈ (వవంచం చింత 

_ అలాగే.” 

ఆ మాట వినగానే కాళొకు నవ్వు వచ్చింది. ““వృథిని పోషించే వాళ్ల 

మనిగాదు. వృథ్విని మోసే వాళ్ళమను బాగుంటుంది. ఎద్దు వీవు మీద 

నెయ్యి, గోధుమ, బెల్లం అన్నీ వేస్తాము. అది మోస్తుంది. కాని వాటిలో ఏ 

ఒక్క వస్తువూ దీని నోట్లోకి పోదు” అన్నాడు కాళా. 

కాళొ మాట అందరికీ నచ్చింది. *మనం గోధుమలు వండిస్తున్నాము. 
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ఎవరి నోటికో అందిస్తున్నాము. మనకు మిగిలేది వరిగన్నమో రాగి 

సంకటో, అంతే. ఎక్కువ కెక్కువ మొక్కజొన్న అన్నాడు శంకర్. 

“డేదెల్ని చూడు. వాటిని మేపడం మన పని. నెయ్యి షాహుకారుది” 

అన్నాడు రామా. 

అందరూ “మనం నిజంగా పృథ్విని మోసేవాళ్లం”” అని అనుకొన్నారు. 

“మనం పృథ్వినే గాదు, జీవితాన్ని గూడా మోస్తున్నాము' అను 

కొన్నాడు కాళా. రాజు లేని జ్రీవితం అతనికి భారంగా కన్పిస్తున్నది. 

తానెందుకు జీవిత భారం మోస్తున్నాడో అతనికే తెలియడం లేదు. జీవించాలి 

గనుక జీవిస్తున్నాడని అనుకోవాలి. 
సహాయం చేయడానికి అత్తవారింటికి వెళ్ళతున్నాడు. ఆ మిషతో రాజును 

చూచే-రాజుతో రెండు మాటలు మాట్లాడే అవకాశ ౦ అతనికి కలుగుతున్నది. 

అత్తవారి వూళ్ళో మూడేసి నాలుగేసి రోజులుండి తిరిగి తన వూరుకు 

వెళ్తుతుండేవాడు. రాజును విడిచి వెళుతుంటే అతనికి మనస్సులో చాలా 

దుఃఖంగా వుండేది. అయినా ఏమి చేస్తాడు ? 

12 
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అభి పాయ భేదం 

వైశాఖమానం దుమ్ము, తుపాన్లు తగ్గినవో లేదో జ్యేష్రమానం నిప్పులు 

కురవడం ఆరంభించింది. పొద్దెక్కిన "కొద్ది భూమిలో నుండి ఆవిరి బయలు 
దేరడ మారంభించింది. రెండు జాముల నమయంలో ఇంటి బయటకు 

రావడానికే ఎవ్వరూ సాహసించే వాళ్ళు గారు. 

నిజానికి వేనమ్మి రోజుల్లో పనిచేయ బుద్ది పుట్టదు. సోమరిత నమనండి, 
అలనట అనండి ఎక్కు వగా ఉంటుంది. “కాని రెతులకు జ్యే ష్టమానంలో 

గూడా వనిలేకపోవడమంటూ లేదు. కొంతమంది పొలాలలోకి ఎరువులు 
తోలుకున్నారు. కొంక్షమంది ఇళ్ళమీదికి పెంకులెక్కిస్తున్నారు. కొంతమంది 
వెదుళ్ళు పాతి, మట్టి పిడతలు వేసి ఇంటి గోడలు బాగు చేసుకొంటున్నారు. 
కొంతమంది ఇంటికి క్టిలు తెచ్చుకొంటున్నారు. శంకర్ వంటి బలగ 

మున్న వాడికి గూడా క్షణం తీరిక చిక్కడంలేదు. భలీ గూడా రోజంతా 
ఎరువులు తట్టలు అందిస్తున్నది. రాతి ఇంటి పనులన్నీ పూర్తికాగానే 

రోకలి చేతిలోకి తీనుకౌని అర్భరా(కి దాకా కారం, వ పనువు, ఉప్పు అన్నీ 

దంచి పెట్టుకొంటున్నది. క్షణం తీరిక లేకుండా వున్నది. 

కాళా నెత్తిమిద రెండిళ్లు బరువున్నది. తన యిల్లు చూచుకొని అత్త వారిల్లు' 
గూడా చక్కబెట్టాలి. 

వది రోజుల్లో తన యింటి వని అంతా పూర్తిజేశాడు. పదకొండో రోజు 
మధ్యాహ్నం రొ" తిని కత్తి తీనుకొని భాథీడే వెళ్ళి వస్తానన్నాడు. 

“కమతాగాణ్ణి చూడడానికి వెళ్ళుతున్నారనుకొన్నాను భలీ అన్నది. 
“కమకతాగాణ్లీ చూడాలి. కాని వాళ్ళు కబురంపించారు”? అన్నాడు 

కాలా, 

భలీకి వొళ్ళు మండిపోయింది. కోవం ఆపుకో లేకపోయింది. “వాళ్ళు 

వాళ్ళు అంటావేమిటి ? ఆ నంగనాచి కబురంపించిందనుి అన్నది. 

తాను భాథీడే వెళ్ళడం భలీకి ఇష్టం లేదని కాళాకు ఇదివరకే తెలుసును. 
కాని, ఇంత స్పష్టంగా భలీ ఆ మాట అంటుందనుకో లేదు. 

_“భాథీడే నేను వెళ్ళడం దేనికి ?. మీ వాళ్ళ మేలుకొరకేగా+? నీ కిష్టం 
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లేకపోతే - మానివేస్తాను. అనవసరంగా మాటలంటున్నా” వని కత్తి 

మేకుకు తగిలించి, తలగుడ్డ తిరగలి మీద పడవేశాడు కాళా, 
“నీ పుట్టింటి బరువంతా మోస్తున్నాను. అందుకు కృతజ్ఞత తెలియ 

జేయక పోగా, పైన ఈ ఎత్తిపొడుపు మాట లేమిటి" అంటూ హుక్కా 
తీసుకొని పొయ్యి దగ్గరకు వెళ్ళాడు; 

“మాట నిజమే. "రండు సంవత్సరాలు కృషి జేస్తే పొలంలో ఇరవె ఐదు 

మణుగుల వరకు ధాన్యం మిగలడం ఆరంభించింది. పిల్లలు వరిగన్నం 

మాని మొక్క జొన్నన్నం తింటున్నారు”? అంటూ కాళా హుక్కా పీలుస్తూ 

వసారాలోని అరుగుమీద కూర్చున్నాడు. - 
భలీని ఉద్దేశించి “నీ అభ్మిపాయం నాకు బోధవడడం లేదు. అక్కడికి 

పోవాలనీ, చాకిరీ చేయాలనీ నాశేమీ లేదు” అన్నాడు. 

. ఇంతసేపు కాళా మాట్లాడడం ఇదే మొదటిసారి. భలీ మాతం ఏమి 
చేస్తుంది ? ఒక విధంగా" కాళా అన్న మాటలు నిజమే. అయినా తన 

మనస్సులో ఏమిటో సందేహం బయలుదేరింది. వచ్చి వాకిలి గడపనానుకొని 
నిలబడింది. 

“నేను నిన్నొక్కమాట అడుగుతాను. గుండెలమీద చెయ్యి ఇనుకొరి 

నిజం చెప్త” అన్నది. 

అడగమన్నాడు కాళొ. 

“నిజం చెప్పు. నీకూ రాజుకూ ఏమీ సంబంధం లేదా ౪” అని అడిగింది. 

“రెండు క్షణాలు కాళొ ఆశ్చర్య చకితుడైనాడు. నవ్వాడు- 

“పిచ్చిదానా! నాకూ రాజుకూ మధ్య చాలా సంబంధమున్నది. 

మొదట మా యిద్దరికీ పెళ్లి నిశృయమయింది. అది తప్పిపోయింది. 

ఇప్పుడు వాళ్ల యిల్లు చూచే భారం నామీద పడ్డది. సోదరుడులాగా ఆ 

వని చేస్తున్నాను. నీకిష్టం లేకపోతే చెప్పు, మానివేస్తాను. నన్నేమి చేయ 
మంటావు ? ఒట్టు పెట్టుకో మంటావా ! 1 అన్నాడు. 

.భలి ఏమంటుంది ? ప్ మాట్లాడ లేదు. 

“నేను నిజం చెపుకున్నాను. నేను తప్పు మాట్లాడితే అగ్నిదేవత 
సాక్షి” అన్నాడు. 

అమునా భలీ మౌనంగానే ఉన్నది. కాలి బొటన (వేలితో నేలను 
శొలుస్తున్నది. 
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“నీకు నా మాట మీద విశ్వానం కలగడం లేదు. . అయితే నెయ్యితో 
దీపం వెలిగించి తీసుకురా. ఆ దీపం ఎత్తుతాను”? అన్నాడు. 

భలీ నోరు విప్పింది. 
శక చాలు మాట్లాడకు. ఒట్టమీద వొట్టు పెట్టుకొంటున్నావు. ఒట్టు 

పెట్టుకోమని నేనడిగానా 23? తంటూనే భలీ లోపలికి పోయి కల్తీ, తల 
గుడ్డా తీసుకొచ్చింది. “ఇవిగో తీసుకో. పొద్ధెక్కుతున్నది. ఐదు కోసులు 
పోవాలి” అన్నది. 

“నేను పోన్)” అన్నాడు కాళా. 
తలగుడ్డ వొళ్ళో పడేసి “ఇదిగో కీనుకో. లే” అన్నది భరీ. 

“ఇవాళో వెళ్లను. రేపు చూద్దాంలే”) అన్నాడు కాళా. 

“అయితే క మత గాణ్లి హూ ఆ పనైనా అవుతుంది”? అన్నది భనీ. 

కాలా లేవలేదు. 

ఇక భలీ పట్టుబట్ట లేదు. కత్తి వంకెకు తగిలించి లోవలికి వెళ్లింది. 

పెద్దగానే నవ్వుతూ “అచ్చా! ఏమి మనిషి! అలిగి కూర్చున్నాడు. మాప. 
మాట్లాడడు. చిన్న పిల్లలు నయం అన్నది, 

కాళా ఇంటో చాలా సేవు కూర్చోలేక తల గుడ్డ చుట్టుకొని నది వైవుకు 
బయలుదేరాడు. అతని మనస్సులో రకరకాల ఆలోచనలు బయలుదేరిన వి. 

“రాజాకూ నాకూ మధ్య పీదో సంబంధమున్నదని భలీతో ఎవరని 

వుంటారు! నిజంగా నాకూ రాజుకూ మధ్య వున్న నంబంధం ఏమిటి ' 23> 

ఆలోచించాడు. కాళాకు నవ్వు వచ్చింది. 

'“ఉన్నదను కొంతే చాలా వున్నది” అనుకొన్నాడు. 

భలీ వచ్చి రెండేళ్ళయింది. ఇంతవరకు పిల్లలు లేరు. 
“రాజాను పిలుచుకొస్తే ? ఇంట్లో చేర్చుకొంటే ? చిన్నతనంలో కన్న 

కలలన్నీ నిజమవుతవి. రాజు నా కొరతే. జన్మించింది. విధివశం వల్ల 

వేరయింది”? అనుకొన్నాడు. 

“రాజా నా దగర వుంకే?”” దూరంగా కొండల వెపు చూచాడు 

కాళొా. ““అ కొండలన్నీ పిండి చేయగలను. నదుల్ని ఆపించి చెరువులు 

కట్టించగలను. బావులు తవ్వించి ఎక్కడ చూచినా మామిడి చెట్టు నాటించ 

గలను. కాని ఇవన్నీ... షే a దీర్చంగా నిట్టూ ర్చాడు. “ఇవన్నీ మియా 

కాళ్ళకు చెప్పులుంటేనే.... 
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నదిలోని కొత్త చెలమలోని చల్చటినీళ్ళు తాగాడు. దానితో అతడి 
మెదడు కొంచెం చల్లబడింది. ఆలోచన మారింది. “రాజును ఇంట్లో 

చేరిసే - సవతుల కయ్యం! ! నానా గతి చూడు. కళ్ళెం లేని గురం, 

సిగ్గులేని ఆడది లాగా వున్నది వాడి భార్యల సంగతి. ఇవన్నీ ఆలోచించే 

అమ్మ నా దగ్గర మాట తీనుకొన్నది, ఆమె కిచ్చిన మాట తప్ప గూడదు, 

తప్పను” అనుకొన్నాడు. 

“ఇద్దరు భార్యల సంగతి మరచిపో. పిచ్చివాడా! | ధోవతులు ఉతకడం 

దగ్గరనుండి నవతుల మధ్య యుద్ధాలు బయలు దేరత వి” అనుకొన్నాడు. 

"కాకపోయినా భలీలో వున్న లోవమేమిటి * ఏడుగురి వని ఒక్కతే 

చేస్తుంది. రాజు అందంగా వుండవచ్చు. అది నాలుగు రోజుల వెన్నెల. 

అ వెన్నెల చూచి ఆనందించడానికి నాకు అవకాశ మెక్కడున్నది + నేను 

శైతును. రైతు బిడ్డను. 23 

| +చివరికి | నిర్ణయం చేసుకొన్నాడు. “ఇక చాలా అవసరమైన పని వుంపేనే 

తప్ప భాధీడే పోను. రాజును కలవను” అనుకొన్నాడు. 
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కాళా నది దాటి అవతలి వొడ్డున రెండు కోనులు నడిచాడు. దోవ బిన్నది. అడ వి. పగలే  పెద్దపులులు మీద దూకేటట్టుగా వున్నది. పెద్ద పులుల నంగతి ఎట్టా వున్నా కొండల్లో జిగురు పోగుచేసే భిల్లులు మా(తం. సామాన్యంగా జనాన్ని వదలరు. 
“ఎక్కడికి ?”” అని కేక వినిపించింది. 
దొంగగా కారా కన్పించకపోయినా భిల్లులు మాతం వదలలేదు. “నేను వాలా వ లు కొడుకును, గామ పెద్ద యింటికి పోతున్నాను)” అని చెప్పిన. తరువాత భీల్లులు వదిలారు. అంతేగాక అతని బలమైన చేతులూ, భుజాన వేలాడుతున్న కత్తి గూడా భిలుల్ని కొంతవరకు భయ[(భాంతుల్ని చేయక పోలేదు. 
వాలా వేలంే భిలులకు చాలా గౌరవం, ఏభై నంవత్పరాలకు ముందు- వాలా బాగా యౌవనంలో వున్న రోజుల్లో ఒకసారి తురక దండ్లు ఆ [పాంతం మీద దాడి చేశాయి. ఆ [పాంతం గౌరవం కాపాడిన వాళ్లు ఆ. రోజుల్లో ఇద్దరే ఇద్దరు. ఒకడు వాలా వకులు, రెండో వాడు బేచాజ్ తండి. తురక దంఢథ్రు [గామాలు లూటీ చేయడానికి రాగానే ఆ ఇద్దరూ వాళ్లను నది: అవతల ఎదుర్కొన్నారు. భిల్లులు వాళ్లిద్దరికీ నహాయం చేశారు. ఒక చిన్న కాలవలో పోరాటం జరిగింది. | 

పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు మీదబడి - బాణాల వర్షం తమమీద కురున్తుంకే దండులో వున్న వాళ్ళు భయవడి కంటికి కనబడకుండా పరు గెత్తారు. కొొంతమండి అక్కడే చచ్చారు. కొంతమంది భీల్గుల చేతుల్లో హతమైనారు. మిగిలినవాళ్ళు ఎటు వరుగెత్తారో ఎవ్వరికీ తెలియలేదు. 
ఆ రోజు నుండి అ ఘాటీకి “ఎరఘాటీ”” అని పేరు వచ్చింది. ఆ కాలం నాటి తుపాకులు ఒకటి వాలా యింట్లో, ఇంకొకటి బేచాల్ ఇంట్లో ఇప్పటికీ. వున్నవి, 

వాలా చేతులో భిల్లులు గూడా చాలామంది దెబ్బలు తిన్నారు. అప్పుటి. నుండి వాలా అంటే భిల్లుల్లో భయంతోబాటు గారవ్ం గూడా ఏర్పడింది. 
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కాళా కొండమీది కెక్కి “ఇంట్లో ఎవరు ?” అని కేకవేశాడు. అక్కడొక 
యిళ్టున్నది. . ఆ 'యిళ్లు రూంభఖరా చెట కొమ్మలతో తయారై వున్నది. 
మధ్య మధ్య పేముతో అల్హకం జరిగి వున్నది. ఇంటీమీద పెంకులు లేవు. 
ఖాఖరా తీగలు కనబడుతున్నవి. వసారా నేల కిందకున్నది. వొంగి 

వొంగి లోపలికి పోవాలి. ఆ వసారాలో ఆడుకొంటున్న ఇద్దరు ముగ్గురు 
కాళా పిలువు విని బయటికి వచ్చారు. ఆ పిల్లలకు చిన్న చిన్న లంగోటీలు 

మాతమున్నవి. మగపిల్లలకు ఎ(రటి జందెమున్నది. 

ఆ జందెం భుజం మీద లేదు. నడుముకున న్నది. వాళ్ళ వొంటి రంగు 

నలువు అనడానికి వీలులేదు. చామనచాయ అనవచ్చును. మొరుగుతున్న 
కుక్కను కత్తితో అదలిన్తూ “ఇంట్లో ఎవ్వరూ లేరా??? అన్నాడు, 

పిల్లలు ఇంటి లోపలికి చూచారు. ఇంట్లో నుండి ఒక పెద్ద పిల్ల బయటికి 
వచ్చింది. ఆమె శరీరం గోధుమ రంగుగా వున్నది. ఆమెకు వదిహేను 
పదహారు సంవత్సరాల య. వుండవచ్చును. ఆమె కాళ్లకు వెండీ 

మె క్రైలూ మెళ్ళో పూనల పేర్టూ ఉన్నవి. యౌవనం ఆమె "శరీరంలో 

నుండి తొణికిసలాడుతున్నది. ఆమె ముఖంమీద సంకోచమనే మా'ేలేదు. 
“మా తండి అడవిలోకి వెళ్ళాడు జిగురు తేవడానికి” అన్నది ఆ పెద్ద 

పిల్ల, 

కాళొ నిప్పు తెమ్మన్నాడు. తెచ్చిచ్చింది. వీడీలో పొగాకు నింపి 

నిప్పుతో వీడీ వెలిగించాడు. మేఘాలమీదకు పొగ వదులుతూ ఇంకొక 
కొండకు బయలుదేరాడు. దోవలో ఒక భిల్టుడు కన్పించాడు. “నాకు 
కమతానికి పిల్లవాడు కావాలి”” అని అడిగాడు కాళౌ. 

“నా మేనల్టుడున్నాడు. ఏమి కమతమిస్తా” రని అడిగాడు భిల్లుడు.. 
మామూలుగా ఇచ్చేది ఇస్తానన్నాడు కాళా. కాదన్నాడు ఆ భిల్లుడు. 

“మీ పెద్ద ఏది జెపితే అది” అన్నాడు కాళ. 

ఇద్దరూ "పెద్ద దగ్గరకు వెళ్ళుతూవుం కే దోవలో కొంతమంది పిల్టలు 

కనిపించారు. 

“వీడే ఆ పిల్లవాడు” అని భిల్టుడు ఒక పిల్టవాణ్ణీ చూపించాడు. 
“సీ పేరేమిటి 93) పి ల్ల వాణ్ణి అడిగాడు కాలా. 
““మంగ్గలా”? 

“మా ఇంట్లో కమతానికి వుంటావా +” 
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“ఉంటాను. కాని మామ వొప్పుకోవాలి 

మంగళా తెలివిగల వాడుగా కన్పించాడు. కాళా తనకు తగిన పిల 

వాడు మంగళా అని నిశ్చయించుకొన్నాడు. 

అంతా కుల పెద్ద ఇంటికి చేరుకొన్నారు. ఇల్లు వెదుళ్ళతో కట్టబడి 

వున్నది. గోడలన్నీ పేడతో అలకబడి శుభంగా వున్నవి. ఇంటిముందు 

అశ గురమున్నది. వసారాలో రెండు మూడు తుపాకులూ రెండు 
కత్తులూ విల్లూ, బాణాలూ వున్నవి. అలభా గామేతీ ఆ పెద్ద పేరు. 

గ్రామేతీ వాలా కొడుకు కాళా అని తెలునుకొని చాలా సంతోషించాడు, 
కాళొను మంచంమీద మ దా 

గామేతీ వయస్సు అరవైఐదు లేక డెబ్బెయి నంవత్సరాలుంటుంది. గట్టి 

కాయపాటి శరీరం. పెద్ద గడ్డం. చిన్న తలగుడ్డ చుట్టుకొని వున్నాడు. 
“మంచినీళ్ళు తాగుతావా?” అడిగాడు గామేతీ. 
“మట్టి కుండలనుకుంటున్నావేమో, కాదు. రాగి బిందెలు” అంటూ 

గామేకీ గ్రానుతో నీళ్ళు తెచ్చాడు. “నీవంటి వాళ్ళ వస్తే ఈ నిళ్ళు 
ఉవపయోగిస్తాి మన్నాడు.) 

రాగి బిందెలనగానే కాళాకు కథ వొకటి జ్ఞాపక మొచ్చింది. ఒక పెద్ద 
యింట్లో ఒక కోడలు పొరపాటున ఒక కుండ పగులగొట్టింది. అత్త నానా 

తిట్టు తిట్టింది. 

“అవి మట్టికుండలు. రాగివి కావు. పగలక ఏమవుతి” వన్నది కోడలు. 

దానిపె పైన అత్త మండిపడి “రాగి బిందెలు గామేతీ ఇంట్లో వుంటవి, 

పోయి ఆ యింట్లో ఆ బిందెలు మోయి”” అన్నది 

(కోడలు గామేతీ యింటికి వెళ్ళింది. బిందెల్ని తరువాత ఆ 

యింటినీ సంబాళించింది. 
కాళా గామేతీకి ఆ కథ చెప్పుదామనుకొన్నాడు. చెప్పలేదు. తాను 

తొందరగా ఇంటికి పోవాలి. అందువలన ““అలఖా బాబాయీ ! మంగళాను 

కమతానికి తీనుకొని పోదామనుకొంటున్నాను అన్నాడు, _ 

“అయితే కనకా ఏమన్నాడు +” గామేతీ పశ్నించాడు. “కుర వాడికి 

ధాన్యంలో భాగమివ్యాలి. అది పిల్లవాడి తండి తీనుకొంటాడు. మరి నా 

గతి?) అన్నాడు కనకా. 
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“నీకు గూడా ఏదో సహాయం చేస్తాడులే” అన్నాడు గామేతీ. రెండు 
ధోవతులు ఇవ్వడానికి కాలా అరిగీళరంచాడు; 

గీకనకా గూడా సరే నన్నాడు. 
“బ్బహసృతి వారం నాడు పిల్పవాణ్ణీ పంపుతా” నన్నాడు. 

రేపు పొద్దున్నే పయాణం అనుకొన్నాడు. -ఈరోజే మంచివారం వంప 
మన్నాడు కాళా, మంచిదనుకొన్నారు. కాళ్కా కనకా ఇద్దరూ బయలు 

దేరారు. 

అలఖా పొలిమేర వరకు వచ్చి కాళాను పంపించాడు. 
కనకా మంగళాను కాళా ముందు నిలబెట్టి *త తల్లిలేనివాడు. జా[గత్తగా 

చూడు” అని కళ్ళనిళ్ళు పెట్టాడు, 

“మంగళాకు ఏమి కష్టముంటుంది * శుభంగా ఇంత తిండి తిని ఎద్దుల్ని 

మేపుకొస్తాడు. నీకేమీ విచారం వద్దు. ఇక మంగళా నా మేనల్లుడు. 
తెలిసిందా ?”? అని మంగళాను వెంటబెట్టుకొని కాళా బయలుదేరాడు. 

మంగళాను ఏవేవో (వశ్నలు అడిగాడు. ఇంతలో అతనికి రాగి బిందెలు 

జ్ఞాపకం వచ్చాయి. గామెత్ మద ఈర్ష్య కలిగింది. బిందెలు బాగున్నవి. 

తతా ఆ బిందెలు రాజువంటి ప్రీ ఇం ౦ట్లో వుంటగదా శోభిస్త వి? 

అనుకొన్నాడు. 

అతనికి తాను పుట్టినప్పుడు తన తండి జమునకు రాగి బిందెలు 

ఇస్తాననడం జ్లాపకమొబ్బింది. తన జీవితమంతా నెమరు వేసుకొన్నాడు. 
మధ్య మధ్య మంగ'ళాతో దూట్లాడుతూనే వున్నాడు. కాని ఆలోచన రాజా, 

రాగ బిందెల చుట్టూ తిరుగుతున్నది. 

“రాజు రాగి విందెలతో నిళ్ళు తె తెస్తున్నది. బిందెలు తళ తళ లాడు 

_ తున్నవి. ఆమె కళ్ళు (వకాశిస్తున్నవి. జనం అడిగితే రాజు జవాబు 

చెప్పింది : ోనాకు రాగి విందెలంసే చాలా ఇష్టం కాళా ఈ లోకంలో 

లేడు. ఆలోచనల్లో వున్నాడు 

“మనే తాంబా నే బేడ్ చడ లాగ్”? 

నాకు రాగి విందెలంపే ఇష్టం. 

పాట పంక్తి పాడుతూ కాళా కళ్ళు తెరిచాడు. ఎదట మంగళా చిరునవ్వు 

నవ్వుతున్నాడు. 
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“భగవంతుడు పిచ్చివాడులాగా వున్నాడు... రాజు ముఖం గాదు, 

మంగళొ ముఖం నాకు చూపిస్తున్నాడు” అని కాళా నవ్వుకొన్నాడు. 

(అబ్బా! ఎటువంటీది ఈ మానవజన్మ !! కాళా ఆశాసౌధాలు నిర్మించు 
కొంటున్నాడు. మంచం మీద నుండి కిందకు దిగి ఊజ్వల భవిష్యత్తును 

a రాజు తప్పకుండా తన యింట్లో రాగి వీందె 

లతో నీళ్ళ తెస్తుంది.. 

తన తం|డి పాడిన భజన కీర్తన కాళాకు జ్ఞాపక మొచ్చింది. 
66ద్రో స్లో ఢంఢోల్యాం మారాం నూతాం నమణా ర 

ఓల్యాం, కోణే హళవేథీ సోన్ తాణీ 9” 
నిదపోతూ స్వప్నాలు చూచేవాణ్ణీ ఎవరు మేల్కొలుపుతున్నారు ? 

ఎవడు నెమ్మదిగా దుప్పటి కప్పుకొంటున్నాడో అతడు - 
“ర్ఫంఖీ యుంఖీనే బేతన్' ఆతమే వూర్యా 
తారాం సమణాంయే సోడనే నంకేలీ” 

ఆలోచించి ఆలోచించి ఆత్మలో చైతన్యాన్ని నింపాడు. ని స్వప్నాలను 
దుప్పటిగా కప్పుకొన్నాడు. 

ఈరోజు స్వప్నాలుగావున్నవి రేవు నిజమవుతవి. నీకు స్వవ్నంలో 
రాజు కన్పించి “మనే తాందానే బేడ్ రేడ్ లాగ” అంటున్నది. కాళాకు 
గిలిగింతలు పెట్టినటనిపించింది. 

మంచం మీద కూర్చొని స్వప్నంలో కన్పించిన రాజును గురించి 
గద్యంలో గాక పద్యంలో వర్ణన |పారంఖించాడ్సు 

“మనే తాంబానే బేడ్ శేడ్ లాగీ 

రేశ లాగీరే రేడ్ లాగీ 
మనే మననే మేళాపే రేడ్ లాగి” 
నాకు రాగి బిందెలంటపే ఇష్టం. ఇష్టం చాలా ఇష్టం. నా మనస్సుకు. 

కలయిక చాలా ఇష్టం, ఇష్టం చాలా ఇష్టం, 
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మనసులో నెమళ్లు 

పర్వతాల మధ్య సింహాలు గర్జిస్తున్నట్టుగా ఉత్తరదిశనుండి మేఘాలు. 
గర్జించడం ఆరంభించాయి. 

ఆ గర్హనం విని కాళా, కోదర్ మొదలైన రైతుల హృదయాలు నాట్యం 

చేశాయి. అంతా వసారాలలోనుండి బయటికి వచ్చి మేఘాలవంక చూడడం 
ఆరంభించారు. మేఘాలు లేచాయి. ఇవాళ తప్పక వర్షం కురుస్తుందని 
ఎవడో అన్నాడు. “మేఘాలు ఎంత వేగంగా పరుగెత్తుతున్నవి ! ఎంత 
వేగం!” అని రామా ఉప్పొంగిపోతున్నాడు. 

నిజంగానే మేఘాలు పరుగెత్తుతున్నవి. ఏడుస్తున్న పిల్లవాణ్ణి సముదా 

యించడానికి పరుగెత్తే తల్టుల్లాగా మేఘాలు కన్పిస్తున్నవి. పెళ సెళా' 
ఉరుములూ, మెరుపులూ పారంభమైనవి. మెరుపులు నూర్యుక్లి ఎగతాళి 

చేన్తున్నట్టున్నవి. 
“ఎన్ని ఖాళీ బిందెలు తెస్తావో తీసుకొనిరా. క్షణంలో నింపుతా” మని 

మేఘాలు నీళ్ల బాహ్మణులతో పందేలు వేస్తున్నవి. 
చూన్తూ చూస్తూ వుండగానే నీరు వరదలు గట్టింది. గుంటెలూ 

చెరువులూ అన్నీ నిండినవి. 
ఎనిమిది నెలలనుండి భూమి తపించి వున్నది. ఇంత వర్షం కురిసినా 

భూమి నీళ్లను పీల్చుతూనే వున్నది. 

మేఘరాజు ఒకచోటనే ఇల్లు కట్టుకొని కూర్చుంటాడా? లేదు గదా! 
అతడు ఒకచోటనే వుంటే మిగతా [పాంతాల గతి ఏమిటి? ఆంబోతుల్లాగా 
రంకెలువేన్తూ మేఘాలు దక్షిణ దిశకు వెళ్లిపోయినవి. 

రైతులు నడుములు బిగించారు. నాగళ్ళు బాగుచేయించడానికి కొందరు 

కమ్మర్ల యింటికీ, కొందరు వ్యడంగుల యింటికీ వెళ్ళారు. శివామంగలి 

ఇంటింటికీ తిరిగి ఆహ్వానాలు అందజేస్తున్నాడు. ముఖియా అందరినీ తన 
యింటిముందు అరుగుమీద నమావేశం కమ్మని పిలిపించాడు. కాళాకు' 

వెళ్లడం యిష్టం లేకపోయినా వెళ్లక తప్పలేదు. వెళ్లి మౌనంగా కూర్చు 
న్నాడు. 



188 జీవితం; ఒక నాటక రంగం 

ఇంటికి రాగానే భలీ అందుకొన్నది. “నీవు ఎరువు వేయించడానికి 
పోనేలేదు. విత్తనాల గింజలన్నా ఇచ్చిరా. లేకపోతే పుట్టింటి గతి 
ఏమీటి ?౫ అన్నది. 

_“అవనరముంపే వాళ్లే తీసుకొని పోతారులే” అన్నాడు కాళా, 
“ఇన్ని రోజులూ పరుగెక్తుకొంటూ పొయ్యేవాడివి, వదిహేను రోజులనుండి 
మానివేశావు. ఆ రోజు నేనేదో అన్నానని నామీద కోపం అన్నది భలీ, 

“నీవు అనడంలో త ప్పేమున్నది ?”” 
“నా మాట విను. విత్తనాలిచ్చిరా” అన్నది భలీ. 
“వచ్చి తీసుకొని పొమ్మను. లేకపోతే మంగళాను వెంట బెట్టుకొని నీవు 

పో” అన్నాడు కాళా. “మంగళా! వెళ్లి వస్తావా?” అని అడిగాడు. 
“మంగళాను నీవే వెంట 'వీను కెళ్టు అన్నది భలీ. 
“లేదు. నాకు చాలా పని వున్నది. అవనరముంపే వాళ్ళే వచ్చి 

తీసుకుని పోతారులే”” అంటూ కాళా లేచి ఇంటి బయటికి వెళ్ళాడు. 
విత్తనాలకోనం రాజు తన బావగారిని వెంటబెట్టుకొని వస్తుందను 

కొన్నాడు కాళా. రెండు రోజులు గడచినా ఎవ్వరూ రాలేదు. కాళాకు 
వినుగనిపించింది. ఏమైనా నరేే తాను ఆ వూరు పోగూడదనుకొన్నాడు. 
బాథీడే [గామంలో విత్తనాల గింజలు అప్పు దొరకవు. కోదర్ ఒక్కడే 
బాధపడాలి అనుకొన్నాడు. 3 

తనకు గూడా క్షణం తీరక లేదు. మొక్కజొన్న విత్తనాలు వెదజల్లే 
రోజులవి. 

ఆషాఢ మానంలో కాళా కాళ్లల్లో విపరీతమైన శక్తి వవేశిస్తుంది. చొక్కా 
విప్పి తలగుడ్డ మామిడిచెట్టు కొమ్మకు తగిలించాడు. మేఘాలతో దాగుడు 
మూతలాడే నూర్యుడు ఇవాళ ఎందుకో మండిపోతున్నాడు. కాళా వొళ్ళంతా 
చెమట కారుతున్నది. అతడి వీవు మట్టితో నిండిపోయి భూమిలాగా 
కనబడుతున్నది. అతడికదేమీ లెబ్బలో వున్నట్లు లేదు. మొక్కజొన్న 
పనికాగానే బావి వున్న పొలంలోకి పోవాలి. అదొక్కటే అతడి లక్ష్యం. 

రైతులంతా రెండు డాముల నమయంలో నాగళ్ళు విప్పి విశాంతి తీను 
కొంటున్నారు. కాని కాళా మాతం నాగలి విప్పలేదు. అకలి అనిపించింది. 
ఇంకా అన్నం రాలేదనుకొన్నాడు. ఊోరువంకకు చూచాడు. అకస్మాత్తుగా 
కాళా దృష్టిని రెండు కళ్ళు ఆకర్షించాయి. రాజు వచ్చినట్టున్నది... కాదు 
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కాదు... రాజు కాదు., అనుకొన్నాడు. కాదు కాదు. రాజే వచ్చినట్టున్నది. 

అదే నడక.. అదే రూవం.. రాజు వచ్చింది. అన్నం తెస్తున్నట్టున్నది. 

కాళాకు ఆశ్చర్యం కలిగింది. ఎన్ని పనులున్నా భలీ అన్నమిచ్చి 
రాజును పొలం పంపుతుందా ? 

వెంటనే తాను నాగలి విప్పి ఎడ్లను చెట్టుకిందికి తోలాడు. రాజు రానే 
వచ్చింది. 

కాళా హృదయం నాట్యం చేసింది. రాజు చేతి రొట్టె తిని చాలా రోజు 

అయింది. అదయినా ఆమె ఆత్తవారింటో. ఇది తన యింట్లో. తన వూర్తో, 

నానా పక్క పొలంలో వున్నాడు. వాడి కళ్ళ ముందు రాజు తన కొరకై 
అన్నం తెచ్చింది. కాళా కోరిక వూర్తి అయింది. దూరంగా వున్న మంగ 

భాను పిలిచి ఎద్దులకు మేత వేయమన్నాడు. మంగళా మేత వేస్తూ వేస్తూ 
రాజును తదేక ధాన్యంగా చూస్తున్నాడు, 

“ఎందుకు అట్టా చూన్తున్నావు +” అని నవ్వుతూ అడిగింది రాజు, 
మంగళభాకు గూడా నవ్వు వచ్చింది. 

“భీ వదిన ఎక్కడి కెళ్లింది : కా అడిగాడు మంగళా. “ఛభలీకి బదులుగా 

నేను వచ్చాను. నీకు చెడ్డగా కనిపిస్తున్నానా 253 అన్నది రాజు. 

కాళొ అందుకొన్నాడు - “మంగళా ! ఒక్క sale అను. జీవితంలో 

మొదటిసారి ఈరోజే - ఒక్కరోజే వచ్చి జన్మసఫలం చేశావని అను” మాట 
అందించాడు. 

కాళా రాజును రెప్పలార్పకుండా చూస్తున్నాడు. “ఆకలి రెండు 

రొ ఫైలు తినగలిగినంత వుంటే ఒక్క ముక్క మాథతం దొరికినట్టున్నది”” 

అన్నాడు, క 

“అంత పెద్ద శ ఎవ రేమిచేస్తారు ?*” అంటూ రాజు దొన్నెతో 

పప్పుకీసి మంగళాకు అందించింది. 

నెత్తిమీద కాకులు ఎగరడం చూచి కాళా “పొట్ట కాకులు గూడా నింపు 

కొంటవి”” అన్నాడు. 

“నికు ఇంకా ఏమైనా కావలెనని కోరిక వున్నదా? అంటూ రాజు 

మంగళా చేతికి రొట్టలందించింది. 

మంగళా ఆ రొట్టలూ పప్పూ తీసుకొని మరిచెట్టుకిందకు వెళ్ళి 
కూర్చున్నాడు. 
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“నా కింకా ఏమీ వద్దు. జీవితమంతా ఆకలిగానే వుంటాలే”” అన్నాఢు 
కాలా. i 

చేతులు కడుక్కొనిరా. అకలి కీరుతుందో లేదో చూద్దాం)” అన్నది 

రాజు. 

కాళౌ ఏమిటో ఆలోచిస్తున్నాడు. 

“ఏమిటో ఆలోచిస్తున్నావు?” అన్నది రాజు 
“ఆలోచనలు చాలా రోజులనుంచీ వున్నవి. ఈ రోజు ఎందుకో నీ 

ముందర హృదయాన్ని విష్పవలెనని అనిపిస్తున్నది.” 

“ఎట్లా వున్న హృదయాన్ని అట్లా గే వుండనీ. విపష్పవద్దు” అని రాజు 

నవ్వింది. తాను గూడా నుఖంగా లేననే ఆమె మనోభావాన్ని అమె కళ్ళు 

వ్యక్షం చేన్తూనే వున్నవి. 
కాళా చేతులు కడుక్కొని వచ్చాడు. 

“పరిస్థితుల్ని గమనిస్తే- అర్థం జేనుకొంటే హృదయం విప్పవలసిన 
సనివుంశి” దన్నది రాజు. 

“హృదయం విప్పితే చెడిపోయేదేమున్నది ? నిజం చెప్పు. శాజూ 1” 
“నీకు చిన్ననాటి మాటలు జ్ఞావకమున్నవా ? కోదర్, నీవూ, నేనూ 

అందరం ఈ వటవృక్షం కింద ఆడుకొనేవాళ్లం. నీవు రొ జైలు చేసే 

దానివి. నీళ్లు తెచ్చే దానివి. నేను నాగలి దున్నేవాణ్ణి. నీవు రొట్టెలు 
తెచ్చి కూర మరచిపోయేదానివి. నేను నిన్ను కొట్టడానికి లేచేవాళ్లి .. నీవు 
నీళ్లు తెస్తే నేను నీ నెత్తిమీదనుండి బిందె దింపేవాణ్లీ. జ్ఞాపకమున్నదా 1” 
అని అడిగాడు. 

కాలి బొటన (వేలితో నేలను తొలున్తూ కళిత్రకుండానే రాజా తల 

ఆడించింది. 

“ఆషాఢమాసం రాగానే నాకా రోజులన్నీ జ్ఞొవకం వస్తుంటవి. నీ లంగా 
జ్ఞాపకం వస్తుంటుంది. నీ చిన్న కాళ్లు జ్ఞాపకమొస్తుంటవి.”” 

“నీకు అన్నం అందించడానికి వచ్చాను. ఇదిగో వప్పు, తొందరగా 

రొ ఫ్లై తిను. నాకు ఆలస్యమవుతున్నది”? అన్నది రాజు. 

“ఒక్కసారి చిన్ననాటి మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకో” 

అన్నీ జ్ఞాపకమున్నవి. రౌ క్రై తిను” అన్నది రాజు నవ్వుతూ, 

ఈగ్గుడ్డలు మార్చి లంగా కట్టుకొం టే చిన్నదాన్ని - చిన్న పిల్లనయి 



మనసులో నెమళ్ళు 191 

పోతాను. నీకు వంట చేస్తాను. నీళ్లు తెస్తాను అనుకొంటున్నావా ( గుడ్డలు 
మారిస్తే వయన్సు తగ్గుతుందా? నదిలో [ప్రవహించే కర ముక్కనైతే 
నముదంలోకి చేరక పూర్వమే పట్టుకొని తీసుకొని రావచ్చును. మానవ 
జీవితం అటువంటిది కాదు. గడచిన జీవితం గడచిన జీవితమే. అది మళ్లీ 
రాదు అన్నది రాజు. 

కాళా వప్పులో రొక్టైముంచి _ “ఈరోజు అకలి చచ్చిపోయింది 
రాజూ 1” అన్నాడు. 

“నేను రావడంవల్ల. అవునా? ఈ సంగతి ముందు తెలిస్తే భలీనే 
పంపించేదాన్ని”” అన్నది. 

“ఇది నా అదృష్టం లి అన్నాడు కాళా. “రాజూ! ఆలోచించు. 

తినడంలోనూూ, పొట్ట “నింపుకొనడంలోనూ చాలా భేదమున్నది.” 
* కావచ్చును “అన్నది రాజు చెట్టువైపుకు చూస్తూ. 

“మనం ఏమి తం అనుభవిస్తున్నాము ౪” 

ఈఆనందమేమిటి ? అంతా జీవిస్తుంటారు. మనం గూడా జీవిస్తున్నాము” 
“వీవితంలో నెమళ్లు నాట్యం చేస్తుంటవా ౪)” స్ 

“మన చేతనయితే మనం వంద నెమళ్లు నాట్యం చే సేటబ్టు చేసే 

వాళ్లం”? ప 1 

అట్టాగే కనబడుతున్నది ధోరణి” అని రాజు వ. నవ్వింది, | ఆ 

తరువాత విత్తనాల గింజలు ఎన్ని వీసుకొని పోవాలో, ఏ ఏ పొలంలో ఏమేమి 

చల్లించాలో అన్నీ వివరంగా చెప్పాడు కాళా. 
“అయితే నీవు రావు” అన్నది రాజు. 

“వనివుంకే కబురంపించు” అన్నాడు కాళొ. 

“కోపంగా వున్నావు” అన్నది రాజు. “భలి అన్ని మాటలూ చెప్పింది. 

నీ ముందర మాట్లాడ లేకపోతున్నది. నా ముందు కన్నీరు కార్చింది. 

తన చేతులతో పుట్టింటికి కీడు కలుగ బేశానని అంటున్నది. తెలిసిందా! 

ఒక్కమాట విను. భలీ భోలీ మనిషి, ముందు మాట అంటుంది. తరువాత 
పశ్చాత్తాప పడుతుంది”” అన్నది రాశా. 

కాలా లేచి నిలబడ్డాడు. 

రాజు నవ్వింది. 

“ఇంకా మొక్కజొన్న విత్తనాలు బుట్టలో వున్నవా! ఖం 
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““ఉన్నలి. వని చాలా ప ఏమి చేయను రాజూ? రెండు నిమిషాలు 

మాట్లాడితే హృదయం కేలికబడుతుంది. ఆకలి ఎప్పటికీ తీరేదిగాదు. 
దానికి నీవేం చేస్తావు?” అన్నాడు. 

రాజు ముఖంమీద దుఃఖం కమ్ముకొన్నది. “మనస్సులోని నెమలిచేత 
మనస్సులోనే నాట్యం చేయించు, ఆనందాన్ని అనుభవించు” అన్నది. 

కాళా న్వగతంగా “మనస్సులోని నెమళ్లను మనస్సులో ఆడి స్తేనే 

అనందం. అపుడు మనువు చెడగొ ట్ట వాళ్ళుండరు. నిందించే వాళ్ళుండరు. 

చూచి ఈర్ష్య వడేవాళ్లు గూడా వుండరు? అనుకొన్నాడు. 
( “రెండు హృదయాలూ ఒకేమాట మాట్లాడుతున్నవి. రెండు మూడు 

నిమిషాలలో యుగయుగాలు గడచినవి. 
ఇద్దరి కళ్ళూ టపటప కన్నీరు కార్చినవి, 
రాజు కఫ్నిరు బలవంతంగా ఆపుకొన్నది. నవ్వడానికి పయత్నించింది. 
“రాజూ! ఆలస్యమవుతున్నది. వెళ్ళు. పొట్టను సంతృప్తి పరచుకొన 

వచ్చును. కాని హృదయాన్ని సంతృప్తి వరచుకోవడ౦ కష్టం”? అన్నాడు. ' 
రాజు టయల్టుదేరింది. 

“మనస్సులోని నెమళ్లను మనస్సులోనే ఆడించడం అంత తేలికపని 
గాదు” అనుకొన్నాడు కాళొ. 
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విత్తనాలు చల్లిన తరువాత ఐదు రోజుల్లో భూమి అంతా ఆకుపచ్చని 
రంగుతో నిండిపోయింది. యౌవనవతి శరీరంలోనుండి అణువణువునుండే 
యౌవనం తొణికినలాడినటు భూమాత అణువణువునుండీ యౌవనం 

తొణికినలాడుతున్నది. చూన్తూ చూన్తూ వుండగానే చెట్లన్నీ ఆకుపచ్చ 
రంగును ధరించాయి. 

మొక్కజొన్న, నజ్జ గబ గబా అన్ని మొక్కలూ పైకి వచ్చినవి. 

ఉన్నవాడున్నట్లుగా రమ్మనమని రెండు మూడు సాధ్ద రాజు కాళౌకు 

కబురంపించింది. కాని కాళా పోలేదు. మొక్కజొన్న కండెలు వచ్చిన 
తరువాత పోవచ్చునని నిశ్చయించుకున్నాడు. ఇంకొక వర్షం కురిస్తే వరి 
గూడా నాటవచ్చును. 

“వర్షం కొరకై ఎదురు చూస్తున్నావు. ఎదురు చూచి చూచి మెడ 

నొప్పి పుట్టవలసిందే”’ నన్నాడు రామా. 

-  కార్హాకు నవ్వు వచ్చిందే. “అసలు మనకు గర్వమెక్కింది. మా తండి 

అంటూ వుండేవాడు మృత్యువూ వర్షమూ ఎప్పుడొస్తవో ఎవ్వరికీ తెలి 

యదు...” 

వాళ్ళ గర్వభంగం [పపారంభమయింది. పంచమి పోయింది. ఏకాదశి 

నాడు తప్పదనుకొన్నారు. వర్షం రాలేదు. పూర్ణిమ గూడా గడచి 
పోయింది. “*గోకులాష్టమినాడు వర్షం కురవకపోతే మీసాలు గొరిగించు 

కొంటా” నన్నాడు ఒక మహానుభావుడు. 

“మీసాలు గొరిగించుకొనడానికి - ముందు తడపడానికి నీళ్లు కావాలి” 
ఇంకొకడు అన్నాడు. “నదిలో నీళ్లు లేవు. హనుమంతుని గుడి బావిలో 
భూతాలు గోబుస్కా”” కొడుతున్నవి. తాగడానికే నిల్లు లేవు. మీసాలు 

తడవడానికి ఎక్కడనుండి వస్తవి 1” 

“తలమీద మేఘాలు లేకపోతే అది భాద్రపదం ఎట్లా అవుతుంది ??”? 
అని సామెత. 

భూమి మీద పైకి లేచిన మొక్కలు కొన్ని తిరిగి భూమిలోకి [వవేశించి 
13 
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మిగతావి గొడ్ల పొట్టలోకి పోయినవి. మొక్కజొన్న వనుపువచ్చ 
రంగుకు దిగింది. మొక్కలు నేల మీదకు తలవాల్చినవి. నవయౌవనవతికి 

క్షయరోగం వచ్చిన టయింది. 

మొక్కజొన్నను చూచి నిట్టూర్చిన రైతులు ఆకాశం వంకకు చూచారు. 
మధ్య మధ్య మబ్బులు వేస్తున్నట్టు ఆశ కలిగేది. మరు నిముషంలో ఆ 

ఆశ నిరాశ అయ్యేది. 

“భగవంతునికి మనమీద దయథలేదు” అన్నాడు కాళ్ల. 

ఒక పొడుగుపాటి బల్లెం తెమ్మన్నాడు కాళొ. 

“బలిం దేనికి ?”” కోదర్ అడిగాడు. 

“ఆకాశానికి తూటు పొడిచి నీళ్లు తెప్పిస్తా”” నన్నాడు కాళా. 

అందరూ ఫక్కున నవ్వారు. 

రాము _(వశ్నించాడు - “ఆకాశానికి తూట్లు పొడిచే మహానుభావా! 

భలీ వదిన కోడి కుయ్యగానే హనుమంతుడి బావి దగ్గరకుపోయి వరసలో 
ఎందుకు నిలబశుతున్నది ??* 

భలి వొక్కతే గాదు. వూళ్లో వాళ్లందరి స్థితీ అదేగా వున్నది. కోదర్, 

శంకర్ వంటి రాగి బిందెల వాళ్లా: భార్యలు మొదట మొదట నంకో 

చించారు. చివరకు అందరూ వరసలో నిలబడవలసి వచ్చింది. 
"భాద్రపద మానం గడిచింది. వర్షం మీది అశ జనం వదులు కొంటు 

న్నారు. మొక్కజొన్న ఇక పశువుల పాలయింది. పశువులు (బతెకినౌ 

మంచిదేళే అని రైతులనుకొన్నారు. 
(ఆశ్వయుజంలో గూడా నిటి చుక్క లేదు, 

పావళి శూన్యంగా గడిచింది. టవొకాయలూ, చిచ్చుబుడూ మాట 

ఎత్తిన వాళ్లు లేరు. తోరణోత్సవం జరిగింది, గాని ఆవుల పోటీలు లేవు. 
హుడా గీకాలు లేవు. పాటలు లేవు. ఉత్సవం చూడడానికి వచ్చిన జనం 

స్మశానంలో కూర్చున్నట్లు కూర్చున్నారు. 

ఇప్పచెట్టు (క్రింద జనం గుమిగూడారు. ఆడవాళ్లు తప్ప చిన్నలూ 

పెద్దలూ అందరూ వచ్చారు. ఒకరి నొకరు కలుసుకొనడమే వారి 
ఉద్దేశ్యం. ఎవరిలో చూచినా ఉత్సాహమే లేదు. 

“మనలో ఎవరం [బతికి వుంటామో, ఎవరం వుండమో తెలియదు. 

(ఎతికిన వాళ్లు మాతం చచ్చిన వాళ్ళను స్మరించండి") అన్నాడు 
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శంకర్. అతని నోటి వెంట మాట రాలేదు. అందరూ ఒకరి నొకరు 

ఆలింగనం చేసుకొన్నారు. ఒకరి దగ్గర ఇంకొకరు సెలవు తీసుకొన్నారు. 
ఇంటికి పోతూ శంకర్, కాసిమ్లు హుడా గీకం ఎత్తుకొన్నారు. 

“బీదో డాగో! తో రావణాం బెసాడ్ జీ 
పేలా ముయలానా ఛెల్లా! యువార్”” 

(బతికివుంకే వచ్చే సంవత్సరం నమావేశంలో కలుగ్దాం. చచ్చి 

పోయిన వాళ్లకు మాద్ ఇదే అభ. నమస్కారం, 
శంకర్, కాసిమ్ల కళ్ల నుండి కన్నీరు ధారలు గడుతున్నవి. కాళ, 

భగా వంటి రాతి గుండెల గొంతుక గూడా డగుక్రిక పడింది. మృత్యు 

ముఖంలోకి చేరినా హస్యంగా మాట్లాడే రామా దిగాలు పడివున్నాడు... 
అన్నాలు తిన్న తరువాత అందరూ తిరిగి కలిశారు. ఇంటింటికీ జట్టు జిట్టుగా 
పోయి అందరినీ కలసి వచ్చారు. అందరి హృదయాలూ నిండి వున్నవి. 

అందరూ బీవన్మరణ సమస్యలో ఉన్నారు. టీం సెలవు తీసు కొన్నారు., 

శాకూర్ గూడా [గామంలోకి వచ్చాడు. పన్ను నంగతి అకడు ఎత్త 

లేదు. ఇంటింటికీ దీపూభాను వంవలేదు. లెఖల పుస్తకం నింపించాడు. నల్ల 

మందు నీళ్లూ, పుగాకూ అందరికీ అంద జేశాడు. గుర వు “కరువు 
వచ్చింది. ఇక్కడ నిలవగలిగికే నిలవండి, లేకపోతే శే షేర్వురం చేరు 

కోండి. ఈ గ్నురం (కికివున్నంత కాలం మీకేమీ కష్టం కలగనివ్వ 

నన్నాడు. అందరూ శాకుర్కు నమస్కారం చేశారు. “మా సంగతి కని 
సెట్టి వుండండి. మమ్మల్ని (బకికించండి”” అన్నారు... 

“మేమందరం ఈ కరువులో చచ్చిపోతే మా జ్ఞాపకార్థం ఈ వూరి 
మధ్య ఒక స్థంభాన్ని ఎత్తించండి”” అన్నాడు కాళా. ఆ మాట విన్న వాళ్ల 

గుండెలు అలిసిపోయినవి. జనం భయృభాంతు లైవోతున్నారు. 

“చనిపోయిన వారికి స్థంభమెందుకు + మృత్యువంటే జనం భయపడు 

కున్నారా? 
“కాలా భయపడుతున్న ది" మృక్యువు వస్తుందని గాదు.. కొండల మధ్య 

గుడిసెల్లో నివసిన్తున్న భిల్జుల్ని చూచి భయపడుతున్నాడు. 
లిల్లులు వ్యవసాయం చేస్తుంటారు. పండిన వంట వాళ్లకు సరిపోదు. 

తిండి లేదు. గుడ్డలు లేవు. 
అలఖా గామేకీ కూడా లోలోవల భయపడుకూనే వుంటాడు. 
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వచ్చి గడ్డి జ తు చెట బెరల్లు ఉడక బెట్టుకొని తిని, చింత చెట్ల. 

లాంటి చెట్ల చిగుళ్లు తిని ఏదో విధంగా వాళ్లు కాలం గడుపుతున్నారు. 

కాని ఇక. " చలికాలం పొట్టలో కాళ్ళు ముడుచుకొని ఎట్లాగో గడుపుతారు. 
వేసవికాలం రాగానే స్థితి ఏమిటి ల్సి 
“రాను రాను పరిస్థితి భయంకరంగా మారిపోతున్నది. కొంతమంది 

ఇళ్ళు తాకట్టు బెట్టారు. “కొంతమంది పొలాలు తనఖా పెట్టారు. శంకర్, 

రణభోడుడు మొదలైన వాళ్ళకు అవకాశం లభించింది. వదు మణుగులో 

అరు మణుగులో ధాన్యమిచ్చి పొలాలు, ఇళ్లూ తాకట్టు బెట్టుకొన్నారు. 

అదైనా పదిసార్లు |బతిమిలాడించుకొని. 

ఫాల్గుణమాసం చీకటిర్మాతిళ్ళలో వుకారు బయలుదేరింది. బందిషోట్లు 

జర్గగవచ్చు . ఇవాళో... రేపో. . అంతే. 
“*“వయస్సులో వున్నవాళ్ళు తెల్లవార్లూ గస్తీ తిరుగుతున్నారు. మృత్యువు 

దర్శనమివ్వడం ఆరంభించింది. ర్యాతిళ్ళ వెలుతుర్లో కత్తులూ, కటార్లూ' 
కనిపించడం ఆరంభించినవి. 

కాళా చాలా వ్యాకులంగా వున్నాడు. ఏమి చేయాలో తోచడం లేదు. 
ఒక రోజు రాజును చూడడానికి బయలుదేరాడు. 

(రాజు వాకిట్లో కూర్చొని వున్నది. కాళాను గుర్తు పట్టలేదు. భుజంమీద 
కత్తివున్నా అతని నడక మారిపోయింది. ఆకారం అసలే మారింది. కాళా 

ంతుగా కాదు. చావడానికి సిద్దంగా వున్న బక్కచిక్కిన మనిషిలాగా 

య. కాని అతని కళ్లోకాంతి తగ్గలేదు. రాజు అతణ్ణి చూచి చిరునవ్వు 
నవ్వింది. 

“నిన్ను గుర్తు బట్ట లేదు” అన్నది. 

66ర్చివ్ప మాత్రం గుర్తు బ ట్రటట్లున్నావా * ? ఇంట్లో గింజలున్నవా 25) అని 

అడిగాడు. 

““గింజలున్నమవి, కాని పనిలేదు”? అన్నది రాజు మంచం వాలున్తూ. 

“కాళా ఇంటి లోపలికి చూచాడు. “అంతా ఎక్కడికి వెళ్తారు ?*” అడిగాడు. 
ముగ్గురూ . డేగడియా (గామం ధాన్యం కొరకు వెళ్ళారు. పిలలంతా 

అడుకొనడానికి వెళ్ళారు?” అన్నది. 

'ధాన్యం అయిణోయి ఎన్ని రోజులయింది? రాజు నవ్వి వూరుకొన్నది. 

ఆ విషయం పట్టించుకొన్నట్టు లేదు. 
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కాళా కత్తి కిందకు దింపాడు. లేచి గదిలోకి పోయి ధాన్యం ' బుట్టలోకి 
ధనన్సు బెట్టి చూచాడు. రాజు అపుదామనుకొన్నది. కాని కాళ్లొ ఆగలేదు. 

ఒక్క గింజ లేద 

anes పంట రావడానికి ఏడు నెల్లలెనా వున్నది. ఏడు నెలలు 

గడవాలి. ఆ తరవాతెనా వర్షం కురుస్తుందని నమ్మక మేమిటి ఖం) 

రాజు నిప్పు తేవడానికి బయటకు వెళ్ళింది. “ఇంట్లో గింజలుంటపే గదా 

పొయ్యి వెలిగేది”” అనుకొన్నాడు. అందుకే నిప్పు కొరకై పోతున్నది”? అని 

దీర్హంగా నిట్టూర్చాడు. రాజు కొర కె ఎదురు చూన్తూ వాకిట్లో నిల బడ్డాడు. 

ల ఇంట్లోకి రాగానే “నిప్పు అక్కడ బెట్టు. నిలబడు” అన న్నాడు, రాజు 

ఎలపతిట. కాల్లొ కళ్ళ వెంట నీరు కారుతున్నది. 

“నా కళ్ళ ముందు నీ వీవిధంగా చచ్చిపోతూ వుంటే చూడలేను” 
అన్నాడు. 

“లోకమంతా చచ్చిపోతున్నది. నేను ఒక్కతెనే కాదు. కాళా! నీ 
యింట్లో మాతం ధాన్యం మూలుగుతున్నదా ? విత్తనాల కొరకై వచ్చినప్పుడు 
చూచాను”? అన్నది. 

“నేను లెక వేసుకొన్నాను. మా యింభో మెమిద్దరం. నేనూ భలీ. 

మాకు రెండు నెలలు గడుస్తవి. ఇక మంగళా వున్నాడు, వాళి కమతం 

మానిపిస్తాను”” అన్నాడు కాళా, 

“మంగళాను కమతం మానిపించకు. లోకమేమనుకొంటుంది ?”’ 
అన్నది రాజు. 

లోకం ఎట్లాగైనా చావనీ. ముందు మనం (బతకాలి గదా! 

“అట్లా అనడానికి లేదు. నా మీద నీకు అభిమానమున్నది. అదే పది 

చేలు, నీ యింట్లో... 

“నా భాగంలో నుండి ఇస్తాను, రోజుకు ఒక్క పూట తింటాను 
(రాజు లోలోపల ఆనందంలో ముణిగిపోయింది. రెండో క్షణంలోనే 

తనను తాను నంబాళించుకొన్నది. 

“నేను మీ యింటికి వస్తానా? ఆ విషయం మరచిపో అన్నది.) 
“ఇక్కడ [పాణాలు విడుస్తావా 
“పాణాలు విడవడం అంత తేలికా ??”? అన్నది నవ్వుతూ 

“నీకు నచ్చజెప్పటం ఎట్లాగో నాకు తెలియడం లేదు. పిచ్చిదానా! ఈ 
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లోకంలో నీకెవ్వరూ లేరనుకోకు. దేశస్థితి సరిగా లేదు. తల్లులు పిల్లల్ని ' 

పీక్కొని తినే రోజు లొచ్చినవి”” అన్నాడు. | 
“నేను నీ యింటికి రాను. అది జరిగే వనిగాదు. నా అన్న వచ్చి 

పిలిచినా నేను రాదలచుకో లేదు) అన్నది. 

రాజు సామాన్యమైన వ్యక్తిగాదు. ఆమె జగదంబ అనుకొన్నాడు కాళా. 

లోలోవలే ఆమెకు నమస్కారం చేశాడు. హుక్కా గుడగుడలాడించి “నన్ను 
ఆశీర్వదించు అన్నాడు. 

*ఆస్టీర్వాద మేమిటి 9” 

కాళా మాట తప్పించాడు. “ఎవ్వడు ఎక్కడ లూటీలు జరుగుత వో 

చెప్పలేకుండావున్నాము. జనం ఆకలికి మాడిపోతున్నారు. నాకొక ఆలోచన 
కలుగుతున్నది. నేనుగూడా ఆ లూటీ చేసే వాళ్లల్లో చేరిపోతే బాగుంటుం: 
దేమోననిపిస్తున్నది. వదిమంది |పాణాలు రక్షించవచ్చు” నన్నాడు. 

“ఓహో! ఈ ధనున్ఫూ ఈ బాణాలూ అందుకేనా మోనుకొచ్చావు ? 

బందిపోటు దండులో చేరి జనాన్ని రక్షిస్తావా లేక నీవే ప్రాణాలు 

వదులుతావా 9” అన్నది వ్యంగ్యంగా. 

కాళాకు ఆ వ్యంగ్యం అర్థం కాలేదు. “కుక్క చావు చావడం కంపే ఆ 
చావే మంచిది” అన్నాడు. 

““సికు చావు అంకే అంత తేలికగా వున్నది. మనం [వతిదినం నది 

వొడ్డున మండే చితుల్ని చూస్తున్నాము. మన స్థితి గూడా అంతే. అయితే 

మృత్యువును నెత్తిమీద మోనుకుంటూనే కిరుగుతుంబాము. 39 
“మృత్యు సమయంలో నీవు నా దగ్గర వుంపే. 

మాట పూర్తిగాలేదు. ఇంతలోనే రాజు భర్తా, హు తోడికోడలూ' 
లోవలికి వచ్చారు. వారి తలలమీద నిండిన సంచులున్నవి. 

రాజు ముఖం వికసించింది. ఒక నెల మృత్యువుకు వాయిదా వేశా 

మన్నది. రాజు తనను నంతోష పెట్టడానికి ఆ మాటలంటున్నదని కాళాకు. 

తెలుసును, 

కుశల (పశ్నలైన తరువాత ఎద్దుల్నీ, అవుల్నీ అమ్మి ఈ ధాన్యం 

తెచ్చామని వాళ్లు చెప్పారు. “*బేరగాళ్లు వచ్చారు. . ఆకలి గొన్న వాళ్లు 
చేయని వని వుండదు” అన్నారు. 

మీ రాజు చాలా గొప్పది. ఉదారురాలు, ఆమెకు మనుష్యులి 
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[బతికించడానికి య చేయడం ఇష్టముండదు. కాని అవుల్నీ, ఎద్దుల్నీ 
కటిక వాళ్లకు. 

వెంటనే హూ మార్చుకొన్నాడు. ' ఆమెకు మనస్సులోనే చెయ్యెత్తి 

నమస్కారం చేశాడు. రాజు రాజవంశంలో పుట్టవలసింది అనుకొన్నాడు. 
ఆ తరువాత ఇంట్లో ప్మాతలు వగైరాలు డొగత్త చేనుకోమన్నాడు. 

తాను వెళ్ళతానన్నాడు. భోజనం చేసి వెళ్ళమని అందరూ అన్నారు. 

ఇంట్లో ధాన్యం దంచుతున్న రాజు బయటికి వచ్చింది. * “అన్నం తినకుండా 

వెళుతావా ? వెళ్లు? అన్నది. 

కాళాకు ఆకలిలేదు. చచ్చి పోయింది. చివరిసారి నా చేతి అన్నం తిని 
వెళ్ళమని రాజు కల్లు చెప్పుతున్నవి.' 'పొయ్యిదగ్గరే కూర్చొని చిన్న ఉల్లి 

పాయల కారంతో రెండు రొబ్రలు తెన్నాడు.. SD రింటున్నా డేగాని 

కళ్ళవెంట నీళ్లు కారున్తున్నాడు. 

రాజు “నీవు మగవాడివి. గుండె ధెర్యం కలిగివుండాలి” అన్నది. 

“విరిగి కలుస్తామో లేదో 9” 
““కలుస్తాము. 99 

“రాజూ! నీ వొడిలో తలబెట్టి పెద్దగా ఏడవాలనిపిస్తున్నది.”” 
రా బ్బ ఇంకొకటి ఇవ్వనా 1 
కాళా శిరన్సు రాజువైపుకు వంగింది. ఆమె తన చేతితో కాళా తల 

నిమిరింది. ఆ తరువాత నీళ్ళగ్ధాను తెస్తానని లేచి వెళ్ళింది.) 
కాళా అట్టాగే కూర్చున్నాడు. 

తన తలను నిమిరిన వేళ్ళల్లోనుండి అతనికేదో సందేశం వినిపించింది. 

భోజనం కాగానే హుక్కా తాగాడో లేదో తెలియదు, లేచి అందరి దగ్గరా 

సెలవు తీసుకొన్నాడు. 

“పదిహను రోజుల్లో మళ్ళీ వస్తాను, క్షేమ నమాచారం తెలియజేన్తూ 

వుండండి. రాజూ! 'తిరిగి కలుస్తామో లేదో!! ఇది చివరి..* కంఠం 

సపెగలలేదుు రాజు తనను. తానే మరచిపోయి నిలబడివున్నది. కాళా 

వంక చూస్తున్నది, 

కాళా తలగుడ్డ అదృశ్యమయిందాకా అలాగే నిలబడ్డది. తలగుడ్డ 

అదృశ్యం కాగానే కళ్లు తుడుచుకొన్నది. 
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అడవి మీదబడి తినేటట్టున్నది. పక్షులు ఆకలికి చచ్చి కింద పడిపోతున్నవి. 

చెత్ర మాసంలోనే ఆ చెవులోని గాలి ఈ చెవిలోకి కొడుతున్నది. కాళా 
నేలమీద అడుగులు పెట్టలేక పోతున్నాడు. అంత వేడిగా వున్నది. 

అతని దృష్టిలో ఇవన్నీ లేవు. అతని మెదడులో ఒకకే ఆలోచన పని 
చేస్తున్నది. రాజు షాహుకారుకు తన శరీరాన్ని అర్పిస్తే? భూమి గతి 
తప్పినా రాజు అటువంటి పని చేయదు అనుకొన్నాడు. 

ఆ ఆలోచన వచ్చినందుకు కాళాకు తనమీద తనకే కోవం వచ్చింది. 

ఈన్సీవు రాజును ఇప్పటికీ గుర్తించ లేదన్నమాటి” అనుకొన్నాడు. 

ఇంకొక ఆలోచన వచ్చింది. ““పీవు లూటీకి పోతావా? దొంగతనాలు 

చేస్తావా?”” రాజు బాగా చెప్పింది. ఆ అభ్మిపాయాన్ని గూడా మార్చు 

కొన్నాడు. 

రాజా ఇంట్లో వున్న తాన్య మరిత. లెఖ వేసుకొన్నాడు. వాళ్లింట్లో 

ఎట్లాగైనా ఒక నెల గడుస్తుంది. పది హేను రోజుల్లో తానొకసారి వెళ్లి 
వస్తాడు.. భలీ దగ్గర కొన్ని నగలున్నవి. అవి అమ్మితే నెల తప్పక 
గడుస్తుంది. తన 'యింట్లోవున్న తిండి గింజలు రెండు నెలలకు నరిపో 

గలవు. చాతుర్మాస్యం అయిన తరువాత గూడా వర్షం కురవదా? ఒక్క 
వర్షం కురిక్లే. , త్లనుకొంటూనే ఊల్లో వచ్చేశాడు. ఊోరు ఉత్తరదిశ 
నుండి పెద్దగా కేకలు వినబడుతున్న వి. “పరుగాత్తండి! గ. 

దండు వచ్చి వడింది. వశువుల్ని తోలుకొని పోతున్నారు. లూటీ. . 

శరీరం కాళా కంపించిపోయింది. కాళా కతి బయటికి తీసి pe 

దిక్కుకు వరు గెత్తాడు.) 

ఈక్రొండ్రల్లోకి పోతున్నారు. వరుగెత్తండి” అని మళ్లీ అరుపులు విని 
పించినవి. కాళా ఒక్క అంగలో నదివొడ్డుకు చేరాడు. “వస్తున్నా” నని 
పెద్దగా కేకబెట్టాడు. (ఆ కేక వినగానే “మా వాడు వచ్చాడు, ఇక 
పరవా లేదని బేచాత్ కేక బెట్టాడూ 
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బీచాత్ పోయిన తన ఏడు గేదెల్లోనుండి మూడింటిని తిరిగి తెచ్చాడు. 
మిగతావాళ్లు పశువులు వూర్తిగా పోయినవి. ఊరంతా గగ్గోలుగా వున్నది. 

ఇంటి వాకిట్లో భలీ తలబాదు కొంటున్నది. ““బెచాత్ వొంటరివాడు. 

తోడుబోండి. మా ఆయనకు కబురంపించండి” అంటున్నది. 
కాళా అప్పటికే కొండల్ని సమీపించాడు. కొండ ఎక్కి దిగి ఒక లోయ 

దగ్గరకు చేరాడు. ఒక చెట్టు (పక్కన కూర్చున్నాడు. ఇంతలో చంప 
బడుతున్న అవు అరువు వినబడింది. ఆ అరుపు వినబడ్డ వైపుకు పరు 

గెత్తాడు. కొండ ఎక్కాడు. ఆ కొండమీద నుండి కిందకు చూచాడు. 
అతడు చూచిన దృశ్యాన్ని ఏడు జన్మల్లో కూడా మరచిపోలేడు. ఇరవై 
ss అస్థిపంజరాలు చచ్చిన వశువులమీద తాండ వమాడుతున్నవి. ఆ 

స్థిపంజరాలు దంతాలనే కత్తులుగా ఉపయోగిసున్న వి. మొదట అది 

నక, లేమోనను కొన్నాడు. ఒక అస్థిపంజరం తన కొడుకు చేతిలో నుండి 
మాంసం లాక్కొంటున్నది. ఒక మునలిది నెత్తురు తాగుతున్నది. ఇద్దరు 

మాంసం ముక్కలుగా కోస్తున్నారు. 
కాళా ఆ దృశ్యాన్ని చూడలేక పోయాడు. వాళ్ళను చంపడానికి తాను 

వచ్చాడు. ఆ విషయం మరచాడు. అతని కళ్ళల్లో య నీరు కారు 
తున్నది. “ఓ భగవంతుడా! నీ నృష్టికి ఎంత "ముసి 9 ఏర్పడింది!! ఈ 
ఆకలికి మించిన మహా శకి ఇంకొకటి లేదు” అనుకొన న్నాడు. ఆకలికి 
ఆగలేక ఈ జనం పశువుల్ని చంపి తింటున్నారు. ఆ చచ్చిన జంతువుల 
చుట్టూ తిరుగుతున్న పిల్లల్ని చూడగానే కాళా హృదయం కరిగి పోయింది. 
మౌనంగా వెనకకు తిరిగాడు. ఏఖై అడుగులు వెనకకు వేశాడు. ఏమిటి 
చూచాడు? ఏభై అస్థిపంజరాలు పది హేను ఇరవై పశువుల్ని ఎండిన కాలవ 

వెపుకు కీనుకొని పోతున్న వి. వాటిలో తన గేదెలు గూడా వున్నవి. 

గేదెల్ని విడిపించాలి. ఒక్క చేత్తోనే ఆనుకొని పక్కగా సహ. కూర్చున్నాడు 

ఆ ఏభి అస్థిపంజరాలూ నమీనానిక్తి వచ్చినవి, వాళ్ళల్లో కాంత మంది 

స్రీలున్నారు. కొంతమంది పురుషులున్నారు. వాళ్ళ మొలలమీద లంగో 

టీలు గూడా లేవు. అకులు కట్టుకొని వున్నారు. ఆడవాళ్ల స్తనాలు ఎండి 

లోపలికి పీక్కొనిపోయి వున్నవి. వొంటి చర్మం వేలాడుకున్నది. వాళ్ళ 
వెనక ముసలివాళ్ళు నడుస్తున్నారు. పిల్లలు అ[కందనం చెన్తూ పరు 

గకత్తుతున్నారు. ఎవరికీ నిలబడే శక్తి గూడా లేదు. అస్థిపంజరాలు కాలవ 
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దగ్గర ఆగినవి. అవి ఒక వశువును -చంపినవి. ఆ పశువు మీద జనం 

ఈగల్లాగా మూగారు. కొంతమంది కత్తులు ఉపయోగిస్తున్నారు. కొంత 

మంది రాళ్ళతోనే పశువుల్ని చంపుతున్నారు. కాలా హృదయం భోరున 

ఏడ్చింది. ఇక తాను వాళ్ల దగ్గరకు పోదలుచుకోలేదు. తన గేదెల్ని విడి 
పించడం మానుకొన్నాడు. (భ గవంతుణ్ణి అనేక విధాలుగా తిట్టాడు. ఒక 
మునలిది చెవుల పిల్లిని చంపి తింటున్నది} ఇదంతా నిజమా ? స్యవ్నం 

కాదు కదా? అనుకొన్నాడు. కొండ దిగి తన వూరుకు బయలు దేరాడు... 

కొంత దూరం వచ్చిన "తరువాత అతనికి న్పృహ తెలిసింది. కూర్చుని 

పెద్దగా ఏడ్చాడు. తల్లిదర్శడులు చనిపోయినపుడు గూడా అతడంతగా 
ఏడవలేదు. 

కోదర్ భగాలు ఏమికేమిటని అడిగారు. *స్నేహితుల్లారా! మీరు 

ఆకలిని చూడలేదు. నేను చూచాను. ఆకలి భూతాలను చూదా నన్నాడు. 
కోదర్, భగాలు కాళాను చెయ్యి వట్టుకొని ఇంటికి తీనుకొని వెళ్ళారు. 
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విన్నదీ, కన్నదీ.... 

కాళ అతని సహచరులూ ఇంకా [గామంలోకి చేరనేలేదు. [గామమంతా 

రక రకాలుగా వార్తలు వ్యాపించినవి. కాళా గాయపడ్డాడనీ, అతని 

గుడ్డలు రక్షంతో తడిసిపోయి వున్నవనీ ఒకడంకే ఇంకొకడు అసలతని 

చెయ్యి తెగిపోయిందనే అన్నాడు. అది నిజం గాదు నా కళ్ళతో నేను చూచి 

వచ్చాను కాళా కులాసాగానె వున్నాడని ఇంకొకడ న్నాడు. అయితే అలఖా 

గామేతీ - ఈ [బతికివున్న భూతాలు గామేతీ అదువులో లేవనీ, ఇప్పటికైనా 

గామాల వాళ్ళు మేల్కొనడం మంచిదనీ - జనానికి తలియజెప్పవలసిన 

బాధ్యతను కాళా .మీద బెట్టి -' అతభ్ణీ (పపాణొాలతో వదిలిన మాట నిజమని. 

ఇంకొకడ న్నాడు. 

అయితే ఆ మాటలో గూడా కొంత నిజం లేకపోలేదు. [గామంలోకి 

(పవేశించిన తరువాత యువకులు ఎవరి యిళ్ళకు వాళ్ళు పోతూ కాళాతో - 
(బతికి వుండదలచుకొంటే సామాన్లు మూట గట్టడం మంచిదనీ లేకపోతే 

ముణిగినవాడు ముణుగుతాడు, చచ్చినవాడు చస్తాడు అన్నారు. 

అది చ్మైతమాసం. చీకటిరా(తి పైన భూతాల ఈ వార్తలు జనం 

భయఖభాంతులై వున్నారు. వశువుల శాలలన్నీ ఖాళీగా వుండడం పైన 
భయంకరమైన వార్తలు (పచారం గావడం వల్ల ఎవ్వరికీ తమ యిళ్ళల్లో 

వుందామని గూడా అనిపించడం లేదు. ఇళ్ళల్లోకి పోతే గుండెలు దడ దడ 
లాడడం ఆరంభించాయి. 

జనమంతా కాళొ యింటిముందు చేరారు. జరిగిందేమిటో తెలుసుకొన 

వలెనని వారి కుతూహలం. కాళా యింటిముందు |పదేశ మంతా జనంతో 

నిండిపోయింది. కాళాకు దగ్గరగా కూర్చొని _వశ్నలు వేయవలెనస్కి ఆ 

వశ్నేలకు సమాధానాలు వినవలెననీ జనం తహ తహ లాడుతున్నారు. 

నేను ముందు నేను ముందు అని జనం తోనుకొనడం గూడా ఆరంభించారు... 

ఆడవాళ్ళు కొంచెం దూరంగా కూర్చొని- మాకు గూడా వినబడేటట్టు. 

మాభ్రాడమని కాళాను [బతిమలాడుకొంటున్నారు, 

కాళాకు ఇంతమంది జనం మధ్య నిలబడి మాట్లాడడం అలవాటు లేదు. 
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అయినా మాట్లాడక తప్పలేదు. మంచం మీదనుండి లేచి నిలబడ్డాను. 

కొంచెం ముందుకు అడుగు వేశాడు. ఇంకా మాట [పారంభించనే “లేదు. 

ఇంకా కొంచెం ముందుకు రా అని ఒక కేక వినబడింది. 

ఇంతలో రామా ఒక మంచం తీనుకొని తప్పుకోండి తప్పుకోండి అంటూ 

ముందుకు వచ్చాడు. మంచం కింద వేసి కాళా! జక్క నిమిషం ఆగు 
అంటూ ఎక్కడికో వరుగెత్తి ఒక బుట్ట తీనుకొని వచ్చాడు. క్టనం విచ్మితంగా 

అతని వైవుకు చూస్తున్నారు. ఇదేమిటి ఏడు అని పక్కున 'నవ్వారు. ల్స్ 

అంతా పక్కున నవ్వారు. ఏ౭మిటి' మర్ కలో అని కొంతమంది 

వినగడ౦ ఆరంభించారు. 

రామా ఆ బుట్ట తెచ్చి మంచంమీద బోర్లించాడు. దీనిమిది కెక్కి మాట్లాడు 
అని కాళాతో అన్నాడు. మొదట విసిగినా రామా చేసిన ఉపాయం 

అందరికీ నచ్చింది. 

కాలా ఆ బుట్టమిద నిలబడ్డాడు. కాళా అందరికీ దేవదూతగా కన 

బడడం ఆరంభించాడు. | : 

కాని నిజానికి కాళా దేవదూత కాదు. ఆకలికి తపించిపోతున్న 

భూతాలదూత. 

బుట్టమిదికీ ఎక్కి నిలబడ్డా డే గాని కాళౌకు ఎమి మాట్లాడాలో 

తోచలేదు. “మీరేదో అడుగుతామన్నారు, అడగండి” అన్నాడు. 

(నాధా భార్య కంకు-“అక్కడ జరిగిన విశేషాలు చెప్పు అన్నది.” $“వదినా ! 

చెప్పవలసిన విశేషాలేమీ లేవు” అన్నాడు. అయినా అతని కళ్లముందుకు 

తాను చూచిన దృశ్యాలణ్న వచ్చినవి. చచ్చిన జంతువుల కళేబరాలూ, 

వాటిమిదకు ఎగబడిన మానవకంకాళాలూ, ఎండిన వబ్చిమాంనమూ 

అన్నీ కళ్ల ముందు తాండ వమాడిసవి. “అబ్బబ్బ! ఆ దృశ్యాలను నేను 

వర్ణించలేను. అటువంటీ దృశ్యాలను చూచే అవకాశం ఏడు జన్మలెత్తినా 

మనకు వద్దు” అన్నాడు. మనం న్మశానంలో భూతాలను చూడలేదు. 

బర్చరాభూతం న్మశానంలో తన అనుచరగణంతో తాండవం చేస్తుందని 
పెద్ద లంటుంటారు. అదే దృశ్యాన్ని నేను చూచాను అన్నాడు. 

కాళా గొంతు నవరించుకొన్నాడు. “నిజంగా అదే దృశ్యం, నిజంగా 

అదే దృశ్యం. అయితే బర్బరాభూతం మా(తం లేదూ అన్నాడు. 
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“ఉన్న యిబ్బంది అదే గదా బర్బ్భరాభూతం వుండివ్లుంయపే మిగిలిన 
భూతాలను అది అదుపులో బె ఫ్టేది” అన్నాడు రామా. 

“నిజం రామా! నిజం” అన్నాడు కాసిమ్ఘాంచి. ఘాంచీ కోపంతో 
లేచి నిలబడ్డాడు. చేకులు తిప్పుతూ = ఇంతకాలం బర్భరాభూతం మిమ్మల్ని 

కాపాడుతుందనుకొన్నారు. ఇప్పుడంతా తల్లకిందులయింది. పశువుల్ని 
కొల్లగొట్టడం అయిపోయింది. ఇక ఇళ్లు లూటీ అయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడింది. 
ఇప్పటికైనా జొ(గత్తపడండి. రెండు మూడు రోజుల్లో ఆ వని గూడా 
జరిగిపోతుంది. తరవాత చెప్పలేదనుకో వద్దు అన్నాడు. 

రెండు క్షణాలు నిశ్శబ్ధంగా అందరూ "నోరు కదవలేదు. జనం (బతికి 

వున్నారా లేదా అని గూడా నందేహం కలిగే వాతావరణం ఏర్పడ్ంది. 

కాళా బుట్టదిగి కిందకు వెళ్లి కూర్చున్నాడు. తరువాత దగ్గులూ 

తుమ్ములూ వారంభమైనవి. ఇళ్లు లూటీలు జరిగే [పమాదమున్నదంటు 
న్నారు. ఇళ్లల్లో ఏమైనా వున్నవాళ్లకు ఆ భయం” అన గ్ ద్దరు ముగ్గురు 

“అవునవును అదీ నిజమే. మీయింటో మా యింట్లో “వమున్న 9 
గిధైడు గింజలుం పటే ఈ రోజుతోనే ఆఖరు” అనా గరు ఇంకా కొంత మరక 

అదీ నిజమె. ఆకలితో వరాయీ దేశంలో "చచ్చిపోయే డానికంే 

ఉన్న వాళ్లో మట్టి గావడమే మంచిది” అన్నారు కొంతమంది. రామా 
గూడా పూళ్లల్లో చేరాడు. మాటల్లోనే (గామస్థులంతా తమ తమ స్థితిని 
ఏ కరువు పెట్టడం (పారంభించారు. “రామూ వీ వాయులి గూడా మంచిదే. 
లూటీ ఉన్న మానెడు గింజలూ తీసనుకొనపోతే వదిహేను రోజుల తరువాత 
చచ్చేది ఈవాళీ చస్తాము, ఇప్పటికే నగం చచ్చివున్నాముూ అన్నాడు, 

బేచాత్, భగా, నానా లాంటి వాళ్ళు గూడా వూరు విడచి వెళ్ళడానికి 
ఇష్టంగా లేరు. నానా అందుకున్నా డు - అటా భెర్య ౦గా అదిన కఠ, మన 

మంతా కలిగినట్టుగా వుంకే ఈ బిల్లుల్ని ఎ ఎదురో లేమా? అంత శక్తి చచ్చి 

వున్నామా * 255" అన్నాడు. 

బేచాత్ నానాను నమ మర్థించాడు. 

“అయితే ఆ విధంగానే నిర్ణయించండి” అన్నాడు రణఛోడ్ ముఖయా. 
కాసిమ్ “ఘాంచీ గూడా సంతోషించాడు-అట్లో ధైర్యంగా మాట్లాడండి” 

అన్నాడు. 

రణఛోడ్ ముఖియా లెఖ ప్రారంభించాడు. ోదోవలోనే బిల్లులు మ 



206 జీవితం, ఒక నాటక రంగం 

మీద తారసిల్లితే ?”? అని ఒకడు (|వశ్న వేశాడు. షేర్వురిలో లూటీ జరగ 
దనే విశ్వానమేమిటి 4 99 ఇంకొక తన్నాడు, రెండు గింజలు ఏదో విధంగా 

దాచుకుందామన్నాడు ఇంకొకడు. ' 

కాలా మాట్లాడకుండా వుండలేని స్థితిలో పడ్డాడు - మీ కెవ్వరికీ ఇష్టం 

లేకపోతే ఇంకొక వూరు మనం పోవలసీన అవసరం లేదు. కాని తరువాత 

మాకు చెప్పలేదు అనగూడదు. మనం బిల్లుల్ని ఎదుర్కొంటాము, తిండి 
లేకపొయినా ఉవవాసాలు చేస్తాము అనడం ఉపయోగం లేని మాటలు. ఆ 

గుంవుల్ని ఈ రోజు ఈ కళ్లతో చూచాను. ఆ గుంపులు ఎక్కడనుండి 

పోగుబడ్డ వో నాకే అర్ధంగా లేదు. ఆకాశంనుండి జినం కిందకు దూకారో 

డూంగర్ పర్వతాలనుండి వాళ్ళంతా పుట్టారో నాకు అర్ధం గాలేదు”? 

ఆన్నాడు. 

““పర్ణతాలకూ పుట్టలేదు. ఆకాశంనుండీ దూకలేదు. ఆకలి భూతాలు 

మన [గామాలలో వెదోవున్నదని భావించి [గామ[గామాలనుండి ఒక చోట 
పోగుబడుకున్నవి. కొద్దిరోజుల్లోనే ఆ జనం ఈగలుగా ముసురుకొంటారు”” 
అంటూ కాలూ లేచి ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు. 

“జనం ఈగలుగా మునరవచ్చును. ఉన్న ధాన్యం తీనుకొని 

పోవచ్చును ను. జనాన్ని చంపరుగదా[ అన్నాడు రామా. 

. హుక్కా నింపుకొని కాళా బయటికి వచ్చాడు 

66ర్రామా! నా మాట విను. మనుష్యులు మనుష్యుల్ని పీల్చుకొని తినే 

రోజులు వన్తున్నవి. తవ్పదు”” అన్నాడు) 

ఎవ్వరూ ఏమై మాట్టాడ లేదు. వాం నిశ్శబ్దంగా వుండి 

పోయింది. 

“ఆలోచించండి. నిర్ణయించండి”) అన్నాడు రణఛోడ్ ముఖియా. 

అందరము ఇక్కడే వున్నాము, ఎవరైనా ఇళ్ల కాపలోకు మిగిలిన వాళ్లుంపే 
గూడా వాళ్లను పిలిపించండి”” అన్నాడు రామా. 

' ఎక్కడి యిళ్లు అక్కడ వదిలి గొళ్లేలు గూడా వేయకుండా వచ్చిన సంగతి 
అందరికీ జ్షాపకం వచ్చింది. , 

మగవాళ్ళు ఆడవాళ్లు ఇళ్లకు పోతు అన్నారెవరో. ఆడ వాళు 

ఇంట్లో వుండగలరా * అన్నాడింకొకడు. 



(ఆడ వాళ్ళు ఇళ్లకు పోవడం మంచిదని నిర్ణయం జరిగింది. పిల్లలూ కొంత 

మంది అడ వాళ్ళూ ఇళ్లకు వెళ్ళారు. 

ఆలోచన [పారంభమయింది. ఏమిటి చేయాలి ? కాళా ఒక పక్షానికి 

నాయకుడు. రణఛోడ్ నానాలు ఇంకొక పక్షానికి నాయకులు. డఊోరు 
వదలడమా లేదా అదీ నమన్య. 

కాళా పక్షంలో స్వార్ధమేమీ తేదు. రణఛోడ్ పక్షంలో స్వార్థ మున్నది, 

దాన్ని బాధ్యత అని గూడా అనవచ్చు. నీవు ఊరి పెద్దవు. [గామాన్ని 

ఎడారిగా ఎందుకు మార్చావని తనను అధికారులడిగితే తానేమి జవాబు 

చెప్పాలి ? అది రణఛోడ్ ముఖియా సమన్య, అయికే అతనికి కాఠా 

మాటలు గూడా యుక్తి యుక్తంగానే కనబడుతున్నవి. 
66ట్ప్సి యిష్టం. అలోచించి నిర్ణయించండి” అని కాళా వెదొలిగాడు. 

ఎవ్వరికీ ఏమీ" తోచడం లేదు. వేదాల డౌతి వాళ్ళు పది పదిహేను మంది 

వున్నారు. రణఛోడ్ “ఇద్దరు ముగ్గురు షేర్ పూర్ వెళ్ళి మనం వుండడానికి 
అక్కడ స్థలం వున్నదో లేదో చూచి రావడం మంచిదన్నాడు. ఇష్టంలేక 
ర. కాళొ గూడా అందుకు నరే నన్నాడు, కాని షేర్ పూర్ అందరికీ 

నచ్చలేదు. డేగడియా [1గామమైకే మంచిదని కొంతమంది సలహా చెప్పారు. 
“సరే, రేపు ఇద్దరు Saas వెళ్లి చూచిరండి” అని నిశ్చయం చేను 

కొని అందరు లేచారు. ఇళ్ళకు వె 

ఇంటికి వెళ్ళారే గాని ప మూనుకొని అందరూ లోవల వని 
[1పపారంభించారు. ఆడవాళ్లు కాళ్ళకున్న వెండి సామాన్లను మూట గొట్టారు, 

కాళొ తన యింటి వెనక గోడకు పక్క అరుగులాంటి దానిని నిర్మించడం 

ఆరంభించాడు. నానా రణధోడు లిద్దరూ పెట్టలు తెరిచి నగలన్నీ మునలి 

మాలి వొడిలో పెట్టడం ఆరంభించారు. 

రెండో రోజు తెల్లవారింది. జనం కలుస్తున్నారు. కాని తమ తమ 

రహస్యాలను ఒకడు రెండో వాడితో చెప్పడం లేదు. 

కాళా బేచాల్క్కూ రామా భగాలకూ ఇంటి వెనక గోడకు పక్కగా 
ఇంకొక వరన గోడ కట్టమని సలహా చెప్పాడు. 

నిజానికి అందరికంకే ఎక్కువ భయపడుతున్నారు, రణధోడ్ నానాలు. 
సొమ్ములన్నీ మూట గట్టి నా చేతి కివ్వమని మాలీ గోల చేసింది, 
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“నా కివ్వు. ఎక్కడైనా పూడ్చి పెడతా నన్నాడు నానా ముసలిది 

మండి పడింది. 

నాకిస్తే నేను దాచి పెడతానన్నాడు రణఛోడుడు. మునలిది అంగీకరిస్తే 
గదా! మూట చేతిలోకి తీసుకొనివెళ్లి మంచంమీద కూర్చున్నది. 
చ మంచంమీద కూర్చొని .కినడం ప్రారంభించింది. 

బయటికి పనిమీద పోవలసివ స్తే - మూటమీద బొంతకప్పి నానాను 

కూర్చో బెట్టి బయటకు పోయేది. 

బహుశా నగలమూటను గుండెలకు కట్టుకొని చన్తుంది ఈ మునలి పీనుగ 

కోడళ్లు తిట్టడమారంభించారు. 

ps ఎన్ని తిట్టినా ఆ ముసలిది మూట వదిలేదిగాదు. “కోదర్ తల్లికి 
పాలిచ్చే అవుమీద (పాణం. దాన్ని వదిలి ఒక్క నిమిషం వుండేదిగాదు. 

రామా [పాణం పిల్లలమీదవుం పే కాళా [వాణమంతా ఎద్దులమీద 

వున్నది. 

పొద్దుగూకితే అందరిదృష్టీ వూరి పొలిమేరవైపుకు పరుగెత్తేది. “అదుగో 
తుపాకి మోత, ఇదిగో జనం వస్తున్నారు. భూతాలు భూతాలు” అని జనమంతా 
దద్దరిల్లిపోతూవున్నారు. అంతా నిద్రాహారాలు మానేశారు. తెల్లవారు 

దామున కోడికూయగానే _ అమ్మయ్యా ! ఈరోజు గడచింది, అని "అంతా 

దీర్హంగా నిట్టూ ర్చేవాళ్లు. 



రికి 

దుఃఖ పీడితులు 

వేనవి కాలం. ఎవ్వరికీ పనిలేదు. రోజులు గడిచేదెట్రా ? అందరికీ అకలి 
గూడా చచ్చిపోతున్నది. 

పశువులు లూటీ చేయబడి, కొండల్లో తను చూచిన దృశ్యాన్ని కాళా 
వర్షించి చెప్పినప్పటినుండి అందరి దృష్టి కొండల వైవుకూ నది వెపుకూ 

వరుగెత్తుతూ వుండేది. రోజు రోజూ వార్తలు రావడం ఆరంభమైనది. ఏ 

రోజు విన్నా దోపిడీల వార్తలే. -ఈరోజు ఒక వూర్లో దోపిడీ జరిగితే రెండో 

రోజు ఇంకొక వూర్లో జరుగుతున్నది. 

దూరంలో ఏమిటి ఒక రోజు వక్క [గామంలోనే పెద్ద దోపిడీ 

జరిగింది. తుపాకుల గుండ్లు వర్షించినవి. ఆ (గామంలోని వాళ్లంతా 
[పాణాలు తప్పించుకొని కాళా గామం చేరుకొన్నారు. [(గామం సర్వ 
నాశనమై పోయింది. అది చూచిన తరువాత కాళా మొదలైన వాళ్ళు 

రెండు మూడు రోజుల్ల్ గోనే మన [గామం వంతు అని నిశ్చయించుకొన్నారు 

పెద్ద పులి నెత్తురు రుచి చూచింది. ఇక రోజూ అల్లరి తప్పదని నిశ్చయించు 

కొన్నారు. యువకులు కత్తులూ కటార్లతో తయారుగా వున్నారు. 

మొదట కాళా గూడా లూటీల ముఠాలో చేరవలెననుకొన్నాడ్కు కాని 
రాజు ఉవదేశంతో ఆ అభ్మిపాయం మార్చుకొన్నాడు. వాళ్లను ఆకలితో 
భగవంతుడు చంపుతున్నాడు, ఇక మనం గూడా ఆ పని ఎందుకు చేయ 
వలెనని దండు వచ్చినా తానెవరిమీదా చెయ్యి జేనుకోగూడదని నిశ్చ 
యించుకొన్నాడు. ఆకలి స్వరూపాన్ని తాను కొండల్లో స్వయంగా చూచి 
వున్నాడు. 

ఒక రోజా రాతి అదే విషయాన్ని బేదాత్ వగైరాలు కూర్చొని చర్చించు 

కొన్నారు. 

“అకలి దండ్ల మీద శతుత్వం లేకపోయినా ఆత్మరక్షణ మనం చేసు 
కోవాలి. మా కుటుంబానికి రోజూ వది శేరు ధాన్యం కావాలి. అంతా 
లూటీ అయిపోతే మన గతి ఏమిటి?” అన్నాడు బేచాత్-. 

14 
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రెండో రోజు రాత్రి జనమంతా కావలా కాన్రూనే వున్నారు. ఇంతలో 
గ్రామానికి ఉత్తర దిశన తుపాకీ కాల్చిన. చప్పుడయింది. 

దండు రాబోతున్నదని తెలిసిపోయింది. ఊరంతా గందరగోళం 
(పారంభమయింది. ఎక్కడి వాళ్ళ అక్కడ తమ సామాన్లు సర్జుకొన్నారు, 
అయినా నర్దుకొనడానికి అవకాశమేది ? అంతా భయ[భాంతులైనారు. 

ఏమవుతుందో, ఏమి వుంటుందో, ఏమి పోతుందో ఎవ్వరికీ తెలియడంలేదు, 
ఆడవాళ్లు చెప్పేది మగవాళ్లకు అర్థం గౌవడం లేదు. మగవాళ్ళు చెప్పేది 
ఆడవాళ్లకు బోధపడడం లేదు. పిల్లలు లెఖ్బలోనే లేరు. అసలీ పిల్లలే 
ఆ పూట అందరికీ భారంగా కనబడుకున్నారు. 

బేచాత్ కొంత మందిని వెంటబెట్టుకొని ఉత్తర దిశకు పరుగెత్తాడు. 

శ్మతువుల్ని జ్యాగత్తగా ఎదుర్కోవాలి. దండులో చాలామంది ఉంటారు. 
[|పాణాలకు తెగించి వుంటారు. 

వెన్నెల గుడ్డి గుడ్డిగా వున్నది. తేనెటీగలు ముసరినట్టు జనం ముసిరారు. 
'రకరకాలుగా . కేకలు వేస్తున్నారు. భలీన్సి కంకున్యూ ఇంకా కొంత 

మంది అడ వాళ్లనూ కాళా బలవంతంగా ఒకచోట కూర్చోబెట్టాడు. ఉన్న 

ధాన్యాల్నీ, పో తల్నీ సపెంటపోగులో దాది పెట్టాడు. ఇంట్లో ఏమీ లేదని 

చెప్పమన్నాడు. ఎక్కడి వారక్కడ కూర్చున్నారు. అంతా గడగడ 

పోతున్నారు. భర్తలు భార్యల్ని పలకరించడం లేదు. భార్యలు పిల్లల్ని 
వదిలేశారు. పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు. అటు ఇటు పరుగెత్తుతున్నారు. తల్లుల 
వెనక వెనక నక్కి నక్కి కూర్చుంటున్నారు. 

దోపిడీ జరగక పూర్వమే రణభోడ్ ముఖియా దివాలా తీసిన వాడి 
లాగా కూర్చున్నాడు. మాలి నగల మూట తీసుకొని ఎక్కడికి పోయిందో 

తెలియదు. నానా భార్య కుంటిది అటూ ఇటూ పరుగెత్తుతున్నది. భలీ 
గుండెలు బాదుకొని ఏడుస్తున్నది. రణఛోడుడూ నానా ఇద్దరూ ముసలి 
దాన్ని వెతకలేక చస్తున్నారు. నగలన్నీ ముసలిదాని దగ్గరే వున్నవి. 

నానాకు వొళ్లు మండింది. రణభఛోడుల్ణి ఒక్క గుద్దు గుద్ద బోయాడు. 
శనగల మూటలోనుండి ఒక్క నగ పోయినా జొగత్త!” అని అన్నను 
హెచ్చరించాడు. 

ఎవరికీ ఏమీ తోచడం లేదు. దండు [గామంలో ఇళ్ళల్లోకి [పవేశించింది. 
ఇళ్ళ తలుపులు పగిలిపోతున్నవి. కిటికీల కిటికీ తలుపులూ బద్దలు బద్ద 



దుఃఖ పీడితులు 211 

లైనవి. కొంతమంది గుడ్డలు పోగు చేనుకొంటున్నారు. కొంతమంది 

ప్మాతలు పోగు బెట్టు కొంటున్నారు. దండులోని జనం పెరుగు, పాలు, 

పిండి, ధాన్యం ఏది దొరికితే అది తాగుతున్నారు. బొక్కుతున్నారు. 
తిన్నది తిసి మిగిలినదాన్ని మూట గట్టుకొంటున్నారు. 

"కాలా ఇల్లు ఊరికి వశ్చిమదిశలో వున్నది. కాళా తన ఇంటి ముందున్న 

వేవ చెట్టుకింద నిలబడి చూస్తున్నాడు. రావా నాథా ఇద్దరు ముగ్గురు 

నవయువకులూ కాళా పక్క నిలబడి వున్నారు. 

“ఏమిటి అలోచన ?’” రామా అడిగాడు. 
కాళా నవ్వాడు. ోవాళ్ళను ఎదుర్కొందామా +? ఎదుక్కొంకే (పమాద 

మున్నది” అన్నాడు. 

“నీ యింట్లో మంగళా వున్నాడు. బహుశా వాడు నీ యిల్లు లూటీ 

కానివ్యడు. అందువల్లనే నీవు నిశ్చింతగా వున్నా” వన్నాడు రామా. 

“మంగళాకు తెలియకుండానే -ఈ దివిటీలు వచ్చినవి” అన్నాడు కాళా. 
“వయస్సులో వున్న మనం దండును ఎదుర్కొనవలసిందే” అన్నాడు 

నాథా. ; 

రామా ధోవతి పెకి బిగించాడు. “నీ అభ్మిపాయమేమిటి కాళా ? 
అన్నాడు. 

“మీరు ముందు వదండి. నేను తరువాత వస్తా” నన్నాడు కాళా. 
రామా నాథాలు పరుగెత్తారు. కాళా తొలగుడ్డ విప్పాడు. ధోవతి బిగించి 

ధనున్సూ, కత్తి తీనుకొని కోతిలాగా వేపచెట్టు ఎక్కి కూర్చున్నాడు. రెండు 
వెపుల నుండీ ఆ సందులోకి దండు (వవెశించింది. దండువాళ్లు ఎవరికి ఏ 

యిల్లు అనుకూలంగా వుంటే ఆ యింట్లో దూరుతున్నారు. పది పదిహేను 
మంది కాళా యింట్లోకి దూరారు. 

కాళా యింటి తలుపు మొదటనే తెరవబడి వున్నది. మంగళా పక్క 

నున్న అరుగుమీద కూర్చొని వున్నాడు. వాడు గుంపును చూచి ఏడవడం 

ఆరంభించాడు. “ఇంట్లో ఏమీ లేదు. నేనే ఆకలితో మాడుతున్నాను. నన్ను 
గూడా మీతో తీనుకొని పోండి” అని వాడు ఏడున్తూనే అరుస్తున్నాడు. 
కాని ఆ యుక్తి ఏమీ వని చేయలేదు. మంగళా మాటలు ఎవడు వింటాడు ? 

గుంపు ఇంట్లోకి పోనే పోయింది: కాళా నెత్తురు వేడెక్కింది. తన యింట్లోకి 
దండు [వవేశించింది. తాను చెట్టు దిగాలా వద్దా ? ఆలోచనలో పడ్డాడు. 
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తాను ఉన్న ధాన్యాన్ని మూటలు గట్టి పెంట పోగులో దాచిపెట్టి వున్నాడు. 
గుడ్డలన్నీ మూట గట్టి వేవచెట్టు కొమ్మకు పైన కట్టివేశాడు. వంటిల్లు, 
స్నానాల గదీ నెలల తరబడిగా ఉపయోగంలో లేనట్టు చేసిపెట్టాడు. 
కాని వాలా వేలు కొడుకుననే అహం అతణ్ణి (పే రేపిన్తూనే వున్నది. కత్తి 
వరలో నుండి తీసి కిందికి దూకి జనంలో తాను గూడా కలిశాడు. | 

మంగళొ కాళా యింటి అరుగుమీదనే వున్నాడు. కాళొ అతనికి ఇదివర 

లోనే చాలా యుక్తులు నేర్పి వున్నాడు. కాని ఆ భూతాలను చూడగానే 
మంగళా అన్నీ మరచిపోయాడు. 

“ఏమిరా మంగళా!” అని ఒక వ్యక్తి మంగళాను సమీపించాడు. 
అతల్లీ కాళా గుర్తించాడు. అతడు కనకా. కాని మంగళా తన మామను 
గుర్తించలేదు. వడ్డ దూడలాగా వుండే కనకా ఎక్కడ ? ఈ శవమెక్కడ ? 

(కొద్ది సేపటికి మంగళా కనకాను గుర్తించాడు. ఏడవడం (పారంభించాడు. 
కాళాకు మంగళా మీద కోవం వచ్చింది. వీడెందుకు ఏడుస్తున్నాడు? 
“వాళ్ళిద్దరూ మాటల్లో పడితే ఏమి (పమాదమోనని నెమ్మదిగా కనకాను 
ఇంట్లోకి పిలిచాడు. వాణ్ణి అటు ఇటు తిప్పి ఇంట్లో ఏమీ లేదే అని వాణ్ణి 
నెమ్మదిగా ఇంకొక యింటికి పంపించే యత్నం చేశాడు. 

కనకా అటు ఇటు చూచాడు. అడ వాళ్ళు ఆ యింట్లో వ్ లేదన్నారు. 

కాళా నెమ్మదిగా జనంలో కలిశాడు. de 
_ ఒక్క గుడ్డ అయినా తనకు కావలెనన్నాడు కనకా. కొంత ధాన్యం 

పోగుచేశాను. మూటకు గుడ్డ కావాలి” అన్నాడు. మంగళా ధోవతిచ్చి 
తిరిగి మంగళాను వంపించే షర్తుపై మంగళాను గూడా కనకా వెంట 
(ఫంపుతా నన్నాడు. 

ప "నెమ్మదిగా ఆ గుంపు ఆ సందు దాటింది. కనకా గూడా ఊరు వదల 
మని నంకేతంగా తుపాకీ కాల్చడం కొరకై వూరి బయటకు బయలుదేరాడు. 
ఆ గుంపు పోగానే దివిటీలతో ఇంకొక గుంపు ఆ వీథిలోకి [వవేశించింది. 
కాళా తొందరగా ఇంట్లోకి పోయి మంచెమీద దాక్కున్నాడు. గుంపు కాళా 
యింట్లోకి [పవేశించింది. ఏవేవో వస్తువుల్ని పగలగొట్టింది. కొద్దిసేపైన 
తరువాత గుంపు ఇంటి బయటికి పోయింది. మంగళా “తిరగలి తీసుకొని 
పోవధ్దు. నేను కనకా మేనల్లుణ్ణి”” అని వాళ్ళ వెంట బడ్డాడు. ! 
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కాళా గండు పిల్లిలాగా మంచెమీద నుండి కిందకు దూకాడు. తిరగలి 
తీసుకొని పోనివ్వ గూడదనుకొన్నాడు. 

కాని ఆ గుంపు మంగళా మాటను మన్నించింది. 

“నీవు మా వాడివేనా?”” అని తిరగలిని నాథా యింటిముందు పడ 
వేసింది. మంగళా తిరగలి మీద కూర్చున్నాడు 

కాళా ఇంటి బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఆ వీథిలో రెండు మూడు 

దివిటీలు మ్మాతమే వున్నవి. 

ఇంతలో వూరు బయటనుండి తుపాకీ పేలిన శబ్దం వినిపించింది. దండు 
వాళ్లు వూరు విడిచి వెళ్తారు. కాని రెండు నీడలు దివిటీలు లేకుండానే 
వెనకకు ఎందుకు వస్తున్నవి? కాథఖా ఆశ్చర్యపడ్డాడు. లేచి తలువు వెనకగా 
నిలబడ్డాడు. ఒక చేతిలో కత్తి వున్నది. గడప మీదకు రాగానే ఒక 
నీడను చెయి పట్టుకొన్నాడు. ఆమె ఒక స్త్రీ. . కాల్లొ సిగు పడ్డాడు. 

మళీ ఇంకొక తుపాకీ పేలిన శ భం వినిపించింది. దండు వెళ్లిపోయింది. 

జన మంకా మళ్లీ (గామంలోకి "వచ్చారు. తమ తమ యిల్లు వ స్థితిలో 
వున్నవో చూచుకొ "ంటున్నారు. శ 

““బేదాల్ ! ఎక) ఈ ఇంత సేపు *ి అన్నాడు ఎగతాళిగా కాళా.. 
(ఆ తరువాత చాలా సేపు దివిటీలు నది దగ్గర నిలబడ్డవి. బహుశా సారా 

దుకాణం లూటీ అవుతున్నదను కొన్నారు జనం. 

స తరువాత దివిటీలు దూర దూరంగా పోవడం ఆరంభించినవి. ఏదో 
పాట గూడా వినబడుతున్నది. 

“భాయీ యా నప్నే తే కాల్ హె పడ జ్యో రే అలఖా భరోడ్ 

భూఖ జ్యే వార్ 2. పిఛోహేరే 

మయ తో గాంమర్ జ్యో వాలయో హే రే అలఖా భరోడ్ 

మయ తో కుణ్ హే రోకణ్ వాలో రే” 
కరువు వచ్చింది. ఆకలితో వున్న వాళ్లు సారాయి తాగండి. మేము 

నడుం బిగించాము. మమ్మల్ని ఎవరు ఆప గలరు ?.. 

ఆ పాటలోని మాటల కర్ణ మేమిటి? ఏమీ లేదు. వినడానికి పాట 

మధురంగా వున్నది. భిల్లులు “అదృశ్యమైనారు. ఈ పర్వతా లెటువంటివో 

ఈ భిల్లులు గూడా అటువంటి వారే అనుకొన్నారు కాళా మొదలైనవారు. 

[పపంచంలో దుఃఖ పీడీతులు నిజంగా భిల్లు లే. 



లిక 

మాలి మృత్యువు 

శ తుసైన్యం (గామంలో (పవేశించి కొల్పగొడితే ఎలా వుంటుండో ఆ 

[గామం అలా తయారయింది. కొట్టూ, ఇళ్ల తలుపులూ అన్నీ వగిలి వున్నవి. 
పాలు పెరుగుకుండలూ, వంటపాతలూ అన్నీ ముక్కముక్కలై వున్నవి. 

ఇళ్ళల్లో మంచెలన్నీ నేలపాళెనవి. దండువాళ్లు చేతికి ఏది దొరికితే అది 
వీసుకొని వెళ్ళారు. తిరగళ్లు, రోకళ్లు అన్నీ మాయమైనవి. . ఊోళ్లో 
వస్తువులు పోకుండా మిగిలినవాడు కాళా వొక్కడే. నర్వనాశనమైన 
వాళ్ళు రణభోడ్, నానాలు. 

(దండు జనం నానాయింట్లో పె'ట్టైలన్నీ వగలగొట్టారు. ఇంట్లో ఒక్క, 

వస్తువు మిగల్బలేదు. నాలుగు గేదెల్నీ తీనుకెళ్ళారు. రాగి పాత్రలు, 
ఇత్తడి బిందెలు, రోకళ్లు, తిరగళ్లు ఏమీలేవు. 

కుంటిదాని వొంటిమీద గుద్ద పేరుతో ఒక చిన్న పేలిక మాత్రం 
మిగిలింది. ఇదంతా చాలదన్నట్లు నగలమూటతో మాలి కనబడలేదు. తెల్ల 
వారింది.: ఊోరు ఊరంతా గాలించారు. మాలి ఎక్కడికి పోయివుంటుంది ? 

ఎవ్వరికీ ఏమీ తోచడం లేదు, 
వది పదిహేను మంది మాలిని వెదకడానికి బయలుదేరారు. వాళ్ళల్లో 

కాళా గూడా ఉన్నాడు. . వెదికి వెదికి వినుగుజెందారు. నానా అసలు ఆశ 

వదులుకొన్నాడు. బహుశా దొడ్డిదోవగుండా పరుగెత్తి కొండమీదికి పోయి 
వుంటుందని కాళా విశ్వాసం. ఆ కొండమీదకు అందరూ వెళ్ళారు. 

ఏ (కూరజంతువు నోటిలోనైనా పడిందా? ఏమైంది ? ఎవ్వరికీ అంతు. 

బట్టలేదు. ఏమైనా మాలి బతికిలేదని అందరూ నిశ్చయించుకొన్నారు. 
చివరికి అంతే అయింది. ఒకచోట రెండు పెద్ద పెద్ద రాళ్ళమధ్య మాలి 

శవం కనిపించింది. మాలి చచ్చినట్టు నిశ్చయమైపోయింది” నానా నగల 

మూట కొరకై వెదకడం ఆరంభించాడు. మాలి శవం కనపడి నగల 

మూట కనబడకపోతే తన మీది కొస్తుందని కాళొ నానాను తన వెంటనే 

వుంచుకొన్నాడు. నగ్నంగా వున్న మాలి శవం మీద కాళా తన తలగుడ్డ 

తీసి కప్పివేశాడు. చివరికి ఈ మాలికి ఎటువంటి స్థితి ఏర్పడింది ! 
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“నానా! తెలివిగా వ్యవహరించు. ఆమె వొంటి మీద గుడ్డ గూడా 

దండు వాళ్లు వదలలేదు. నగలమూట వదులుకారా ?* ఆమె శరీరం మీద 
గాయాలు చూడు. ఆమెను ఎంతదూరమో నేలమీద పడవేసి ఈడ్చారు. 
పాపం ఆ జీవి |పాణాలు వదిలినప్పుడు ఎంత బాధ పడిందో”? అన్నాడు. 

వార్త [గామమంతా వ్యాపించింది. చచ్చిన మాలి కొడుకులకు కోడళ్ళకు 

గూడా శ్మతువురాలుగా కనిపించింది. “చచ్చింది చావడమే గాక ఇంట్లో 

వాళ్ళనందరినీ చంపింది” అన్నారు, ఇంట్లో ఒక్క నగ కూడా మిగిలించ 

లేదు. 

స్మశానంలో శవంమీద వేయడానికి గుడ్డ గూడా లేదు. ముసలి 
దాని గతి చూడు) అని అందరూ ఆశ్చర్యపడ్డారు. 

నీళ్ళు తెచ్చే ఆడ వాళ్ళంతా మునలిదానికి నంభవించిన దుఃఖస్థితిని 

గురించి అనేక విధాల చెప్పుకొన్నారుగో మాలి కర్మకు ఇంట్లో ఏమీ లేదు. 
పిండ ,పదానానికి గూడా ఒక్క గింజలేదు, 

రణఛోడుడు చాలా దుఃఖ పడ్డాడు. నిన్నటి దాకా రాజభోగంగా వున్న 
తన యిల్లు ఈరోజు ఈ స్థితికి మారింది. భోరు భోరున ఏడ్చాడు. 
రెండెద్దులు మ్మాతం మిగిలినవి. రణభోడుని భార్య ఆ ఎద్టుల్ని గూడా 
వదిలి పెట్టింది. వాటికి మేత ఏది? 

“తుపాకీ * పేలగానే ధాన్యం వగైరాలు జ్మాగత్త చేసుకొంటే బాగుండేది” 

అన్నాడు కాలౌ. 

“అన్నీ మూటలు గట్టి పెట్టాము. దాచి పెప్టేవాళ్లమే. ఇంతలో ఈ 
ముసలిదాని పీడ పట్టుకొన్నది. “దాన్ని వెదకడంలో ట్ గలి పట్టింది”. 

అన్నాడు రణఛోడుడు. 
శవాన్ని చితిమీద “పెట్టిన తరువాత నోట్లో ఏమైనా వస్తువు పెట్టి 

మన్నా రు. ! 

“వెండి వుంగరం గూడా మిగల్బలేదు ముసలి ముండి” అన్నాడు 
నానా. కాళా వెంటనే తన చేతి వుంగరం తీసి మునలిదాని నోట్లో 
పెట్టాడు. 

“వీవితమంతా కాళాను ముసలిది తిట్టి పోసింది. చివరికి కాళా 
వుగరమే దానికి గతి అయింది”? అన్నారు కూర్చున్న వాళ్లు. 

ళ్ స్మశానంలో పొగాకు గూడా లేదు. శంకర్ ఇంటి నుండి తెప్పించారు. 
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శవ దహనం పూర్తి కాగానే అంతా స్నానం చేసి ఇంటికి వచ్చారు. 
నణభోడుడు నానా వెక్కి వెక్కి ఏడ్చారు. నవమాసాలు మోసిన తల్లి 
పోవడం వొకటి, నగలన్నీ పోవడం ఇంకొకటి. రెండు బాధలు ఏర్పడ్డ వి. 

నగలు పోయినందుకు వాళ్లు మరీ ఏడ్చారు) 
లోకాచారం |[పకారం కొంచెంసేపు కోడళ్ళు కూడా ఏడ్చారు. కాని 

కుంటి కోడలు మాతం “ఒక్క నగ అయినా పెట్టుకో నివ్వ లేదు ముండి” 
అని నానా తిట్లు తిట్టింది అత్తను. 

నానా మనస్సులోనే తన కుంటి భార్యను సమర్థించాడు. జనం అంతా 

మాలి మృత్యువును గురించీ, మాలిని గురించి రకరోకాలుగా ఆలోచించారు. 
“విధి వాతను ఎవరు తప్పించగలరు ? 



లర్ 

భవాయో నృత్యం 

'చయ్యిమీద చెయ్యివేనుకొని కూర్చున్న రణఛోడుని యింట్లో వాళ్లకు 

ఉదయపు భోజన _ చింతలేదు గాని ఆ చింత [గామంలోని వాళ్లకు 
ఏర్పడింది. శంకర్ కోదర్ వగైరాలు కలసి మజ్జిగతో ఆ రోజు ఆ యింట్లో 

వాళ్లకు భోజనం ఏర్పాటు చేయించారు. 

'రణఛోడుని అస్థి - చరాస్థి - అంతా పోయింది. ఇంట్రో ఒక్క ధాన్యపు 

గింజలేదు. డేగడియా గ్రామం నుండో, 'షేర్పూర్ నుండో అతడు ధాన్యం 
తప్పించుకోగలడు. కాని ఆ ధాన్యం వాళ్ల యింటికి చేరేదెలా ? దోవలో 

ఎక్కడ లూటీ అయిపోతుందో తెలియదు. 
కాళా దగ్గర కొంత ధాన్యమున్నదని మాటల్లో మాటల్లోనే తేలింది. 

శంకర్ దగ్గర కొంత గోధుమ వున్నది. [గామంలో మిగిలిన రైతుల 
దగ్గర ఒక్కరి దగ్గర మణుగుంటే ఇంకొకరి దగ్గర నాలుగు శేర్ల ధాన్యము 
వున్నది. నిజానికి దాడి జరగక వూర్వమే ఆ వూల్ణో చాలామంది యిళ్లల్లో 
గింజలు నిండుకొన్నవి. చింతచిగురూ, మోఘాచెట్టు బెరళ్తూ తిని వాళ్లు 

కాలక్షేపం చేస్తున్నారు. 

కాళా అలోచించి తన యింట్లో నుండి పది శేర్ణ ధాన్యం తెచ్చి రణ 
ఛోడుడికి యిచ్చాడు. నానాకు ఆ ధాన్యం కీనుకొనడం యిష్టం లేదు. 

కాని ఏమి చేస్తాడు? తను వొద్దంటే ఇల్లు గడిచేదెలా? తమకు ధాన్యం 

యిచ్చే వాళ్లివరున్నారు ? కాళా జీవితాంతం తనను దెప్పుతాడని కొంత 

సేవు నసిగాడు నానా. : 

నానా నంగతి కాళాకు గూడా తెలుసును. మూడో రోజు ఇంకొక పది 
శేరు నహాయం చేశాడు. నీవు సహాయం చేస్తున్నావని కృతజ్ఞత వెల్లడిం 
చాడు రణఛోడుడు. “మన తల్లిదం[డులు వేరు గాని మన తాత వొక్కడే 
గదా? ఈ భూమి మన తాతది గదా? అందువలన నీవు ఏ మాతమూ 
నందేహించ వద్దని” కాళా రణఛోడుడితో అన్నాడు. నిజానికి ఆ మాటలు 

నానాకు 'నచ్చజెప్పడానికి అన్నమాటలే. 

నానాకు ధాన్యం తీసుకొనడం ఇష్టంలేదని రణచఛోడుడికి తెలుసును. 
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అయితే ధాన్యానికి ధరగట్టి డబ్బివ్వమని గూడా తమ్ముడికి సలవిో' 
చెప్పాడు. 

ఒక రోజు కూడా రణభోడుడు “కాళా! నీ దగ్గరున్న మొత్తం ధాన్యం 
నాలుగు మణుగులు. నీవు ఈ విధంగా మాకు ధాన్యమి స్తే మి యిల్లు 
గడిచేదెలా ?”? అని అన్నాడు. 

“అది నీజమే! మా యింట్లో నేను భలీ ఇద్దరమే వున్నాము. మీరు 

మృత్యు ముఖంలో ఉన్నారు. ఆమా(తం సహాయమెనా చేయకపోతే 

నేనెందుకు 1 అన్నాడు కాళా. + రణభోడుడు కళ్లవెంట బొట బొట 
కన్నీరు కార్చాడు. “కాలా! ఇక వద్దు. మా కొరశై నీవు కష్టంలో' 

సడవన్ట” అన్నాడు. 

““ఆంతమా(కొనిశే మేము ఆకలితో చచ్చిపోతామా ? భిల్లులు మాతం 
[బతకడం లేదా? అట్లా గే మనం గూడా?” అన్నాడు కాళా. కాళా మాటల్లో 

అత్మ విశ్వాసం తొణికినలాడుకున్నది. 

.రణభోడుడు కాళాను చూస్తూ అలాగే వుండిపోయాడు. అతనికి ఏవేవో 
ఆలోచనలు వచ్చినవి. “ోభిల్లుల నంగతి ఎందుకు ఎత్తుతావు? వాళ్ల 
లాగా మనం పశువుల్ని చంపుకొని తింటామా? అది అధర్మం గదా? అది 
గాక ఆ పశువులైనా మన దగ్గర ఎక్కడున్నవి? అందరికీ ధాన్యం 
పంచి పెట్టడానికి నీవేమీ షావుకారువు కావు” అన న్నాడు రణఛోడుడు. 

“దేశమంతటా కరువు వచ్చేటట్టున్నది. మార్గం అలోచించు అని 

గూడా అన్నాడు రణఛోడుడు. 
“మార్గం నాకు గూడా ఏమీ తోచడం లేదు. నిజంగా అకలి బాధ 

[పారంభ మయికేనే గాని మార్గం గూడా తోచదేమో !!*” అని కొంచెంసేపు 
కాళా ఆలోచనలో పడ్డాడు. “అయినా ఆకలికి మన కుటుంబమంతా చచ్చి 

పోతుందనే వూహ నా బుద్ధికి కలగడం లేదు. ఏమైనా ధైర్యంగానూ, 
బాగత్తగానూ గూడా వుండాలి. ఆకాశాన్ని ఛేదించి అయినా ధాన్యం 
తేగలననే నమ్మకం నాకున్నది” అన్నాడు కాళా. 
(“ఎంత ధైర్యమున్నా ఏమి లాభం సగం కుటుంబం ఆక లికి వక్ 

సిద్ధంగా వున్నది. ఆకలి. ఆకలి అని గామమంతా అలమటించి పోతున్నది 
“" రణభోడుడు నానాను పిలిచి “నానా! కుంటి మరదలు ఇంట్లో నానా 

గందరగోళం చేస్తున్నదట. తిండి తిండి అని ఒకే గోలట. పెద్దవాళ్లకు 



ఒకరొ బ్ర చిన్నవాళ్ళకు అర రొపై పకారం వంచుకొని తింషేగాని తిండి 
సరిపోదు. మీ వదిన ఆ కట్టడి జేసింది. అది యిష్టం లేనివాళ్లు తమదోవ 

తాము చూసుకొనడం మంచి దన్నాడు. 

నానా ఏమీ మాట్లాడలేదు. 
ఇంకొక రోజున కుంటిది పచ్చి ధాన్యమే బొక్కడం ఆరంభించింది. 

రణఛోడుని భార్యకు ఎదురు తిరిగింది. ““మీ పెత్తనం మాకు వద్దు. నీవు 
రెండు రొట్టెలు తిని మాకు వొక్కయే యిస్తున్నా” వని రామ రావణ 
యుద్ధం చేసింది. నానా కుంటి భార్యను సమర్థించాడు. 

ఒక్కవాళ్ళ యింట్లోనే గాదు. [గామంలో పకి యింట్రోనూ ఇటు 
వంటి తగాదాలే బయలుదేరినవి. కాళా యింట్లో కూడా భార్యా భర్తల 
మధ్య తగాదా పారంభమయింది. ఆహారం తగ్గిస్తే శరీరం తగ్గుతుంది. 
పెంచితే శరీరం పెరుగుతోందని కాళా భలీకి హితోవదేశం చేయడం 
[పారంభించాడు. 

“మీ అన్నలకూ తమ్ములకూ ధాన్యం పంపకం చేసి నన్ను ఆకలితో 
చంపుతున్నా”” వని భలీ విరుచుకొని వడింది. 

నిజానికి అంత మాట భలీ కాళాను ఎప్పుడూ అనివుండలేదు. “నే 
నెవరినీ చంపడం లేదు. తిండి తిండి అని అస్తమానం రొద చేన్తూ వుంటే 
చివరికి ఆ తిండి భాధతోనే చచ్చిపోతావు. లోకమంతా ఏ స్థితిలో 

వున్నదో గూడా ఆలోచించాలి” అంటూ కాళా బయటికి వెళ్ళొడు. 

“(గామం (గామమంతా ఆకలికి అలమటించి పోతున్నది. ఎవరికీ ఏమీ 

ఉపాయం తోచడం లేదు. జనం తమ [గామాలనూ, పొలాలనూ గూడా 
వదలి ఇతర |గామాలకు వలనపోవడం ఆరంభించారు. ఎవరు ఎక్కడికి 
వెళుతున్నారో ఎవ్వరికీ తెలియడం లేదు. స్మశానం చేరుకొంటున్న వారి 
సంఖ్య మ్మాతం రోజు రోజుకూ పెరిగిపోతున్నది. 

ఆకలి వలన చచ్చిపోవడమనే మాట అర్థం గాదన్న కాళా ఇంట్లోకి 

గూడా ఆకలి దేవత |పవేశించింది. కాళొ ఇంట్లో రెండు రోజులకు సరి 

పోయే గింజలు మ్మాతమే మిగిలినవి. కాళా అరుగుమీద కూర్చొని వళ్లు 
కుట్టుకుంటూ ఆలోచనలో వడ్డాడు. తమ [గామంలో కోమటి కొట్టు పెద్ద 

దేమీ లేదు. మిర్చి వ్యాపారం చేసే కాసిమ్ ఇల్లు లూటీ అయిపోయింది. 
“(గామం వదలక తప్పదనే నిశ్చయానికి వచ్చాడు. డేగడియా (గామం 
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మంచిదనీ, అక్కడ ఏదో విధంగా కాలం గడపవచ్చుననీ నిశ్చయించు 

కొన్నాడు. 

కాళా నలహాను రణఛోడుడు నానా వగైరాలు గూడా అంగీకరించారు. 

కోదర్, శంకర్లు గూడా నరేనన్నారు. అంతా ప్రయాణమైనారు. సామాన్లు 
సరిజేనుకొనడం (పారంభించారు. 

"ఏమేమి సామాన్లు తీనుకొని పోవాలి? కాళా ఆలోచనలో పడ్డాడు. 
మంచాలు, తుపాకీ, తిరగలి, పాత సామాను అనేకమున్నవి. 'సోమ[గి 
నంతా మంగళా మామ కప్పగించి మంగళాను ఇంట్లో అట్టి పెట్టి వెళ్లుదా 

మనుకొన్నాడు. అయినా చాలా వస్తువులు ఎవ్వరికీ కనబడకుండా 

వుండేటట్టుగా దాచిపెట్టాడు. (పయాణ నన్నాహంలో ఉన్నాడు. 
రణభోడుడు ఒక వార్త తెచ్చాడు. 
66ద్రేవ్బ ఉద్న్మయం రెండు మూడు ధాన్యం బళ్లు మన వూరికి వస్తున్న వి? 

అని ఆ వార్త, “ఆ బళ్ల వెంట తుపాకులతో సిపాయీలుంటారు. ఆ బల్ల 

మీద ఎవరైనా చెయ్యి Ey స్త-ఆ సిపాయీలు తుపాకులు పేలుస్తారు.”” 

రెండో దినం బళ్లు రానే వచ్చినవి. బళ్ల కలస ధాన్యపు బస్తాలున్నవి. 

సిపాయిలు వుండనే వున్నారు. 

కాళా పళ్లు కుట్టుకుంటూ ఆలోచనలో పడ్డాడు. అతని పళ్లలో నుండే 
గాక అతని కళ్లల్లో నుండి గూడా రక్తం వర్ణించడం ఆరంభించింది. ధాన్యం 

లేక గామాలన్నీ న్మశానంగా మారిపోతూ వుంటే తిలక్ చంద్ వ్యాపారం 
చేసి-డబ్బు నంపాదిన్తున్నాడు ! అతడు చేస్తున్న పనిలో న్యాయమేమున్నది ? 
ధాన్యం మనం పంపించిందా? మనం అకలికి చన్తూ వుంపే మన 

కళ్ల ముందు నుండి ధాన్యం తీసుకొని పోతాడా ? ఆ బళ్లలోని ధాన్యం లభిస్తే 
గామం [గామమంతా నెల రోజులు (బతుకుతుంది. ఆ పని చేసి తీరాలి. 
వాలా వేలు కొడుకు గాకపోతే ఆ వని ఇంకెవరు చేస్తారు? వాలా 

పేలు కాళొకు కళ్ల ముందు కన్సించినటయింది. “కాలా! రకం ధార 

బోసి అయినా సరే ధాన్యం బళ్లను వూళ్ళో నుండి పోనివ్వకు. నిలబడు” 

అని బోధిస్తున్న టనిపించింది. 

కాళా లేచి నిలబడ్డాడు. ఇంట్లోకి పోయి తలగుడ్డ చుట్టుకున్నాడు. 

ధనన్వూ, బాణాలూ తీసుకొని ఊరి బయటకు బళ్ళదగ్గరికి బయలుదేరాడు. 

ఊోరి బయట మరిచెట్టు కింద బళ్ళున్నవి. 
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భోజనాలు పూర్తి చేనుకొని బళ్ళవాళ్ళు బళ్ళుకట్టి [ప్రయత్నంలో 

ఉన్నారు. ఇద్దరు సిపాయీలు హుక్కా తాగుతున్నారు. ముసలి సిపాయి 

కాబూలీ యముడులాగా కొంచెం దూరంగా వున్నాడు. 

కాళా బళ్ళదగ్గరకు వెళ్ళి “ఎళ్కడికి బళ్ళు పోతున్నవి ?” అని అడిగాడు. 
“తుమ్ కౌన్ హో?” మునలి కాబూలీవాడు (వశ్నించాడు. 

ఊరికి ముఖియాను అన్నాడు కాళా. 

“ముఖియాను ఇప్పుడే కలిశాను. నీవు ముఖియావు కావు” లా 
కాబూలీవాడు. 

కాబూలీవాణ్ణి చూడగా చూడగా కాళొ శరీరం కంపించడం ఆరంఖిం 

చింది. అయినా తనలో తాను గట్టి నిర్ణయం చేనుకొన్నాడు - ““ఏమెనా 

సరే, ధాన్యం వూరు దాటగూడదు”” అనుకొన్నాడు. 

““ముభియా మా పెద్దన్న. -ఈ బళ్ళు ఈ వూరు దాటగూడదు”” 

అన్నాడు కాల. 

క్షణకాలం సిపొయీలు ఆ మాట విని ఆ శ్చర్యవడ్డారు. మునలి కాబూలీ 

నవ్వుతూ “ఈ బళ్ళు ఎవరివో నీకు తెలుసా **” అన్నాడు. 

“తెలును తలక్ చంద్ వి* తలక్ చంద్ కు వభుత్వం వారి నహాయం 

వున్నదని గూడా తెలును. అతని ముందు శాకుర్ మాట గూడా సాగదని 

తెలుసు. అయినా ఈ బళ్ళు ధాన్యంతో ఈ వూరు దాటడానికి వీలులేదు” 

అన్నాడు కాళొ దృఢంగా. 

కాబూలీ వాడు లేచి నిలబడ్డాడు. కాళాను పై నుండి కిందికి తేరిపార 

బూచాడు. 

“బళ్ళు ఆపడానికి నీవెవరు??? అన్నాడు. 

కాళా కొంచెం భయపడ్డాడు. అయినా ధైర్యం తెచ్చుకొన్నాడు. 

“బళ్ళు నడవండి”? అని గద్దించాడు శు. బళ్ళు సాగినవి.. 

కాళాను ఉద్దేశించి కన మంచికి చెపుతున్నాను. దోవకు అడ్డు రావద్దు. 

అడ్డంవ స్తే ప పచ్చి నెత్తురు తాగ వలసి వస్తుం” దన్నాడు అహా. కాబూలీ 

వొడి గడ్డం, చేతులు కంపిస్తున్నవి. -ఈ లోవల్ శంకర, కోదర్ రణ 

ఛోడుడు “మొదలైన వాళ్ళంతా అక్కడికి చేరుకొన్నారు. 

'కాబూలీవాల్ణి చూచి అక్కడ చేరిన వాళ్లంతా గడగడలాడి పోతు 
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. న్నారు. కాళొను వారించడానికి గూడా వాళ్లకు సాహనం కలగడం 
లేదు. అయినా కోదర్, భగా ఇద్దరూ కాళొ పక్షంలో నిలబడ్డారు. 
ధాన్యం వెళ్లడానికి వీలులేదు”? అన్నాడు భగా, 
అంతా తెగించి వున్నారని కాబూలీ అర్థం చేనుకున్నాడు. తానేమి 

చేయాలి ? తనను నమ్మి తలక్ చంద్ బళ్లను పంపించాడు. తాను లొంగు 
తాడా? తన పెద్దలు సంపాదించి పెట్టిన గౌరవమంతా మట్టిలో కలు 
స్తుంది అనుకున్నాడు. ముందుకు అడుగువేసి “నడవండి బళ్ళు అన్నాడు. | 
* దానిలో గుమిగూడిన జనం వక్కకు తప్పుకున్నారు. భగా, కోదర్లు 
"రెండడుగులు వెనకకు వేశారు. బక్క కాళొా మ్మాతమే నిలబడి వున్నాడు. 

6బల్టు పోవడానికి వీలులేదు” అన్నాడు కాళా. 
“అయినా బళ్లవాళ్లు ఎద్దుల్ని అదిలించారు. చ్మకాలు తిరగడం అరం 

భించినవి. కాళా బళ్లకు అడ్డం నిలబడ్డాడు. ' 

కాబూలీ వాడి చేతిలోని తుపాకీ ఏ నిమిషంలో ేలుతుందోనని జనం 
భయ భాంతులై చూస్తున్నారు. 

కాలా పర్యత ం౦లాగా నిలబడి వున్నాడు. 

శనీ పాణాలు దక్కవు” అన్నాడు కాబూలీ. 
“నీ తరం గాదు అందుకున్నాడు భగా. 

అయితే నీవు గూడా రా అన్నాడు కాబూలీ. 
భగా లారీ తీనుకొని కాళా పక్కగా నిలబడ్డాడు. శంకర్ భగాను 

తప్పుకోమని |బకిమిలాడుతున్నాడు. కాళా గూడా లాఠీ చేతిలోకి లీను 
కున్నాడు. 
స ఎద్దులు ఆగిపోయిన వి. బళ్ళు కదలడం లేదు. థాం అని తుపాకి 
పేలింది. దుమ్ము ఆకాశానికి లేచింది. గిరగిరా తిరిగిపోతూ కాళా నేలమీదకు 
వొరిగాడు. కాని ఆ వూవులో ఎప్పుడు కాబూలీ వాడి దగర వెళ్ళొడో 
తెలియదు. కాబూలీ వాణ్ణి కింద వడవేసి ఆతని గుండెల మీదకు ఎక్కి 
కూర్చున్నాడు. శంకర్, కోదర్, భగాలు కాలా చెయ్యి బట్టుకున్నారు. 
కాబూలీ వాడు కళ్ళు మూసుకొని లో లోపలనే ఏదో ఆనందం అనుభ 
విస్తున్నాడు. 

కాబూలీ వాడి ముందు కాళా ఎంత? అయినా కాబూలీ ఏమీ చెయ్యలేదు. 
కాబూలీవానికి తన, గుండెల మీద కూర్చున్న వాడు - వదిహేను 
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నంవత్సరాల |కితం తనను వదిలి వెళ్లిన తన కొడుకు అనిపించింది. 
కాళా రూపంలో అతడికి తన కొడుకు" కనిపించాడు. అదే చవలత్వం. 
అదే కోపం. అదే రూపు రేఖలు! 

మునలి కాబూలీ వాని హృదయం ఆనందంతో నిండిపోయింది. తన 
గుండెలమీద మృత్యుదేవత కూర్చుని వున్నదనే విషయాన్ని గూడా అతడు 
మరచాడు. 

కాబూలీ వాని ముఖం మీదా , గుండెల మీదా నెత్తురు చూచి రణభోడుడు 
గడ గడలాడాడు. ఈ కాబూలీ చచ్చిపోతే [గామం మీద గుండ్ల వర్షం 
కురుస్తుంది. అని అతని భయం. 

అనలు జరిగిందేమిటంే - కాబూలీవాడు పేల్సి న గుండు కాళా చేతికి 
తగిలింది. మోచేకెకి వక్కగా పెద్ద గాయపురపంది. ఆ గాయంలో నుండి 
బొట బొట రకం కారుతున్న ది. కాని ఆ విషయం కాళాకు తెలిసినట్లు 
లేదు. ఆ రకం మ వాడే శరీరం మీద వడుతున్నది. కాళా కోదర్ 
చేతిని విదిలించివే 

“చెయ్యి న గుండు తగిలింది?” అన్నాడు రణభోడుడు. 
అప్పటీకి గాని కాళాకు తన గాయం నంగతి తెలియలేదు. “ముందు -ఈ 
భూకాన్ని కట్టివేయండి” అన్నాడు. 

అంతా త లగుడ్డలు విప్ప కాబూలీ వాని చేతులు బంధించివేశారు. కాని 
ఇదేమిటి? కాబూలీ వాడ కళ్లు నిప్పులు కక్కడం మానివేసి కన్నీళ్ళు 
కారుస్తున్నవే ? అతని పెవవులమీద ఆ చిరునవ్వెమిటి ? 

ముఖియా ఇంటికి పోవలసిన వాల్లొంతా- నానా రణఛోడుడి చెవిలో 
ఏదో వూదడం వలన కాళొ యింటికి చేరుకా న్నా రు. 

(గామనుల అధైర్యాన్ని, పిరికీత నాన్ని చూచి తానే కాళా వశ్చాత్తావ 
వడుతున్నాడు. 

పెద్దలంతా నానా ఇంట్లో వేరుగా చేరారు. 
“ఇక మనం ఏమి చేయాలి?” నలహోా నంవతింవులు |పారంభ 

'మెనవి 

“ముందు మా నలహో తీనుకొన్నారా ? మాకు -ఈ విషయంలో వ్ 
బాధ్యత లేదు” అన్నాడు నానా. 

అంతా ఆలోచనలో పడ్డారు. రణభోడుడు ఒక సలహా చెప్పాడు. 
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“మనం ఈ కాబూలీవాణ్ణి సంతోషపెడదాము. లేకపోతే వ్యవహారం 
చెడుతుంది” అన్నాడు. 

శమీ ఇష్టం” అన్నాడు శంకర్. 

ఇద్దరు “ముగ్గురు ““అనలే ఆకలితో చస్తున్నాము. ఇంట్లో గిద్దెడు 
దేతజలు లేవు. “మనం ఎట్లా సంతోష పెట్టగలం 4౫” అని అడీగారు. ““ఏ 

గేదెనో, దూడనో ఇవ్వగలం అన్నాడు ఇంకొకడు. 

ఏమైనా కాళాకు మన ఉద్దేశ్యం చెవుదామనుకొన్నారు. కాళా ఇంటికి 
వెళ్ళి ఈ విషయం చెప్పారు. 

అప్పటికే కాళా నిరాశజెంది వున్నాడు- “మీ దోవ మీది” అన్నాడు. 

ఆ విషయం అంతలో ఆగిపోయింది. 

“మరి ఈ ధాన్యాన్ని ఏమి చేయాలి +” అని అడిగాడు కాళా! 

"అతని అభ్మిపాయం అందరికీ అర్థ మయింది. 

“గండు దెబ్బ తిన్నది. ధాన్య o వదలడానికి కాదు” అన్నాడు కాళౌ. 

నలుగురూ మళ్లీ అలోచించారు. 

ఏమైనా 'కాళ్ళ్లా ధాన్యాన్ని వదలడు. సిపాయిలను ఎదిరిస్తాడు. కనుక 

ఈ స్థితిలో కాళాను సమర్థించడమే మంచిదని నిర్ణయానికి వచ్చారు. 
భోగా నిలబడ్డాడు. “ఆకలికి ఎట్లాగో రేపో మాపో మనం న. తప్పదు. 

ఆ వని ఈరోజే జరుగుతుంది. "అందువలన మేము నీతోనే వుంటా” 

మన్నాడు కాళొతో. 
నానా తప్ప అంతా కాళా వక్షంలో చేరారు. నానా ముఖం వేల 

వేసుకొని ఒక్కడూ తన యింట్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు: 

“ఇప్పటికైనా అవకాశమున్నది. ఇటువుండే వాళ్ళు వుండండి. లేని 

వాళ్ళు వెళ్లండి” అన్నాడు కాళా. 

అందరూ కాళా వక్షంలోనే నిలబడ్డారు. 

ఊల్లో వున్న ఇళ్లు ఎన్నో లెజ్జ వేశారు. ఆ _పకారం ధాన్యం ఎంతెంత 

పంచి పెట్టాలో గూడా తేల్చారు. అందరి ముఖాలూ ధాన్యం లభించగానే 

ఆనందంతో వెల్లి విరిసినవి. “కాళాకు రెండు భాగాలు ఇవ్వమిిన్నా 

డొకడు. 

కాళా అవదలో నుండి బయటపడ్డాడు. అతని కుడిచేయి పనికి రాకుండా 
పోయింది. 
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తిరగళ్ళు తిరుగుకున్నవి. కొంతమంది పచ్చి ధాన్యమే బొక్కు 
తున్నారు. ఆ దృశ్యాన్ని చూచి కాబూలీ బెట బొట కన్నీళ్లు కార్చాడు. 
వీదత నాన్ని చూచి భరించలేక పోయినాడు. 

తిరగలినుండి ఇంకా పిండి బయటకు రానేలేదు, రెండు ఘడియల్లో 
ధాన్యమంతా జనం పొట్రల్లోకి చేరిపోయింది. 

అంతవరకూ కాబూలీ వాడివైపు ఎవ్వరూ చూడలేదు. ఆ తరువాత 
అత డీ దగ్గరకు వెళ్లారు, 

“మీరు భయవడకండి. మీ [పాంతంలో ఈనాటికి ఒక్క మగవాణ్ణి 
చూచాని”న్నాడు కాబూలీ. “ధాన్యం మీది. మీరు తీసుకొన్నారు” అని 
గూడా అన్నాడు. 

“ఈ సంగత్తి మొదేే అర్థం చేసుకొంటే బాగుండేది గదా?) 
అన్నాడు భగా. 

“నేను నౌకరును. నన్ను నమ్మి యజమాని పంపించాడు” అన్నాడు 
_బూలీ. 
* తలక్ చంద్కు ఏమి జవాబు చెప్పుతావు?”” అని అడిగాడు కోదర్. 
“ఇక అతడికి నా ముఖం చూపించను” అన్నాడు కాబూలీ. 

కాళాకు కాబూలీవాడి మీద ఇంకా పూర్తిగా విశ్వాసం కలగలేదు. 
“మెము మోసం చేసేవాళ్లం కాము వెన్నుమీద పొడవడం మాకు 

తెలియదు. పోట్టాడుకాము మళ్లీ మరిచిపోతాము” అన్నాడు కాబూలీ. 
“నాకు చావంటే భయమేమీ 'లేదు. ఈ కరువుమూలాన "అనేకమంది చచ్చి 

పోతున్నారు” అంటూనే *భగా ! అతని చేతులు విడిపించు” అన్నాడు కాళౌ. 

కోదర్ భగాలు తమకు ఇష్టం లేకపోయినా నెమ్మదిగా అతని చేతులు 

విడిపించారు. కాబూలీవాడు లేచి నిలబడ్డాడు. కాళా వేపుకు తిరిగాడు. 

వాడు ఏమి చేస్తాడోనని జనం భయపడ్డారు. కాళాకు గూడా మనస్సులో 
భయంగానే వున్నది. కాని ఆశ్చర్యకరమైన విషయమేమంటే - కాబూలీ 
కాళౌను గాఢంగా ఆలింగనం చేసుకొన్నాడు. 

ఇద్దరి కళ్ళూ కన్నీళ్లు కారున్తున్నవి. 
“నీవంటి ధైర్యశాలిని నేను ఇంతవరకు చూడలేదు. నిన్ను చూస్తే 

నాకు నా కుమారుడు జ్ఞాపకం వచ్చాడు” అని కాబూలీ బొటబొట 

కన్నీరు కార్చాడు. 
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asl నా మీధ దయ కలిగింది. లేకపోతే నీవంటి ధైర్యశాలి నా 
చేతుల్లో. . 

బళ్లు a బయలుదేరినవి. కాబూలీ తన చేతిలోని తుపాకీని రండో 

సిపాయికి యిచ్చాడు. “ఈ తుపాకీ తలక్ చంద్కు ఇచ్చి ఇక నా ముఖం 
అతనికి చూపించనని చెప్పు” అన్నాడు. 

జనమంతా అక్కడ కూర్చున్నారు. అరితా హుక్కా తాగుతున్నారు, 

'పొద్దుగూకబోయే నమయానికి కాబూలీవాడు లేచాడు. ) 
“పొద్దు గూకుతున్నది. ఇప్పుడెక్కడికి ?”” అని అడిగాడు కాళా. 
“బిడ్డా! నాకు పొద్దుతో సంబంధం లేదు”? అన్నాడు కాబూలీ. అతని 

గొంతుక నిండివున్నది. 

“ఇప్పు డెక్కడికి వెళ్లతావు?”” (పశ్నించాడు కాలా. 
“నాశే తెలియదు, మా దేశం నుండి బయలుదేరినవుడు ఎక్కడికి వెళ్లు 

తున్నానో ఆలోచించానా ? లేదు. ఇప్పుడూ అంతే” నన్నాడు న 

"౯౯ ఈరోజు వుండు. రేవు ఉదయం నీదోవనీవి. నా దోవ సాది నీవ 

తలక్ చంద్ ఉద్యోగం వదులుకున్నావు. "మేము రేవు ఈ గ్రామాన్నే 
వదులుతున్నా”? మన్నాడు కాళా. 

కాని కాబూలీ అంగీకరించలేదు. ఎక్కువ బలవంతం చేస్తే పెద్దగా 
ఏడ్చేటట్లు న్నాడు. అత క్లో ఆపడం ఇక సంభవంగాదని కాళా అర్థం జేసు 

కొన్నాడు. కాళా ఇంట్లోకి వెల్లి తన తుపాకీ తెచ్చి కాబూలీ వాడికి చ్చాడు. 

“ద్రాబాయీ! నీ తుపాకి నాది. నా తుపాకీ నీవి” అన్నాడు కాళా. 
*“మంచిది”” అని తుపాకీ చేతిలోకి తీసుకొన్నాడు కాబూలీ. 

“నీవు నాకు చేసిన మేలు ఇది”” అని కాలా తన చెయ్యి చూపించాడు. 

“బిడ్డా! అది వీరత్వానికి చిహ్నం” అన్నాడు కాబూలీ. 

“కాబూలీ కాళాను గాఢంగా ఆలింగనం చేసుకొన్నాడు. చూన్తున్న 
వాళ్లంతా బొట బొట కన్నీరు కార్చారు. 

“ఎవరం (బతుకుతామో ఎవరం చస్తామో! కనిపెట్టి వుండు” 
అన్నారు జనం. 

ఊరి చివరిదాకా కాబూలీవాని వెంట వెంట కాళౌ గూడా నడిచాడు. 
కాబూలీ సెలవు తీసుకొన్నాడు. కాఠళా ఎత్తెన గుట్టమీద నిలబడ్డాడు. పశ్చిమ 

దిక్కుగా అదృశ్యుడ వుతున్న కాబూలీని" రెప్పలార్పకుండా చూస్తున్నాడు. 
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ఆది వైశాఖ మానం. చెవిలోనుండ్ గాలి ఆ చెవిలోకి కొడుతున్నది. 
భూమిమీద పచ్చిగా క గడ్డిపరక గూడా కనిపించడం లేదు. చెట్ట 
ఆకులని వేడ పాం వున్నవి. దుమ్ము విపరీతంగా ఎగురుతున్నది. 

వీస్తున్న వేడి గాలి ర్రకుల హృదయాలను గూడా ఎప్పుడో మాడ్చి వేసింది. 
వర్షం కురిసి నూచన ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. ఇంకా జ్యేషమాన 
మంతా ముందే వున్నది. 

కాళా రణభోడుడు మొవళైన వాళ్ళంతా డేగడియా [(గామం వలన 
చేరుకొన్నారు. ఐదారు వందల గడవలున్న ఆ (గామంలోకి వందల 
కొలది జనం వరినర టం ₹కుకాన్నారు? అతికష్ట మీద కాళొకు 
ఒక ఇల్లు దొరికింది. పదిహేను వదవోరు కుటుంబాలు ఆ ఇంట్లోకి చేరినవి 
కాకా అత్తగారి ees రాజు కుటుంబం గూడా ఆ ఇంట్లోకే 
చేరింది, జ్శేష్ట మానం గడిస్తే ఆషాడంలో చూచుకో వచ్చు అనుకొన్నాడు 
కాలా. రేండు బక్త ధాన్యం కష్ట ౦మీద పోను చేసుకొచ్చాడు. ఒకొక, 
కుటుంబానికి రెండేసి మ ధాన్యం లభించింది. శంకర్ రణ 

ఛోడుడి కుటుంబాలు పెదవి, నానా భార్య కుంటిది గూడా రణభోడుని 

ఇంట్లోనే చేరింది. అందరి బాధ్యతా కాళామిద పడింది. అన్ని కుటుంబాలూ 

కాళా సలహా (వకారం నడున్తున్నవి 

' రోజులు కష్టంగా గతుస్తున్నేవి. అంతా జీవన్మరణ నమన్యను 
బదుర్కొంటున న్నారు, అందరూ కలిసి ఒకే వంట (పారంభీంచారు. వంట 

యింటి బాధ్యతను కాళా ఐదుగురు అడవాళ్లకు అప్పగించాడు. రణఛోడుని 
భార్య, భగా తల్లి, కాషన్ తల్ల, ఇంకా ఇద్దరు అడ వాళ్లూ ఆ ఐదుగురు. 

పొయ్యిలోకీ ss పాయిమీదిక్లీ పాలి. సప్రప్పుడప్పుడు అన్నం నరిగ్గా 

వుడికేది గాదు. రొ'ఖైలు బాగా కాలేవు గావు. భలిక్కీ భగా భార్యకూ ఆ 

తిండి ఎక్క లేదు. తగాదాలు పారంభమైనవి. ఉప్పెక్కువని ఒక రోజూ, 

తక్కువని ఒక రోజూ ఒకే తగాదాలు. అం'ఖైవరు తోమాలి? అదొక 

పంచాయతీ. ఈ తగాదాలు ఎవరు తీరుస్తారు ? విసుగుబుట్టి కాఖా అంట్ల 



కాబూలీ అదృశ్యుడైనాడు. కాళా కళ్లు తుడుచుకొన్నాడు. 
ఇది గూడా ఒక భవాయీ నృత్యం. ఒక గంటముందు ఇద్దరం ఒకరి 

కొకరం శ తువులం. ఒకరినొకరు చంపుకొనే [ప్రయత్నం చేశాము. 

ఇపుడు ఇద్దరం ఒకరికొకరం [పాణ స్నేహితులం. ఇది భవాయీ నృత్యం 

గాక మరేమిటి? 
తనలో తానే నవ్వుకొన్నాడు కాళా. 
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వని మగవాళ్లకు అప్పగించాడు. కాళొ గింజల కొరకై కాలికి బలపం 

గట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు. ఎవ్వరికీ ఏమీ పని దొరకడం లేదు. శ 
ఐదో రోజు అతికష్టంమీద ఒకడికి నూనె గానుగమీద పని దొరికింది. 

కాసిం సిఫారను దానికి అవసరమయింది. ఇంకొక ఐదుగురికైనా వనివ్వ 

మని కాళా ఆ గానుగ యజమానిని కాళ్ళా వేళా బడి [బకిమలాడాడు. 
లాభం లేకపోయింది. 

పనిలేదు. వని దొరికితేనే నగం పొట్టయినా నిండుతుంది. “కాశీ 
కాకా! పొట్ట కొరకే ఈ రామాయణమంతా. సగం ఆకలి తీరాలి” అని 
కాళా ఎంత |బకిమాలినా లాభం లేకపోయింది. 

_“పిచ్చివాడా ! అనలు ధాన్యమంటూ వుంటే గదా? వని యిచ్చినా లాభ 

మేమిటి ?”” అన్నాడు కాశీకాకా. 

చివరికి విసుగుజెంది తన వూరు పోయి విత్తనాల కొర 

గింజల్ని తెద్దామనుకొన్నాడు. 

“వరం కురి ప్రే 2? 

అశ విచి,త మైనది. 

పక్కన ఎవరో ఇల్లు కడుతూ వుంకే అక్కడ్కి బెళ్ళాశు. పని దొరుకు 

తుందేమోనని అశ. 

అక్కడ జనం విపరీతంగా మూగివున్నారు. వచ్చిన జనాన్ని ఇంటి 

యజమాని నంచాళించ లేకపోతున్నాడు. కూలి రోజు రోజుకు తగ్గిపోతు 
న్నది. సవా శేరు ధాన్యం కూలి పావు శేరయింది. చివరికి నవటాకు 
వరకు వచ్చింది. అయినా జనం ఎగబడుతున్నారు. అది గూడా దొరకడం 

లేదు. 
డేగడియా [గామం జనంతో నిండిపోయింది. ఎక్కడ చూచినా జనమే, 

పోలీసు వాళ్ళకు భయం వట్టుకొన్నది. ఊళ్లోని షావుకార్లంతా దరఖాస్తు 
(వాసి పంపించారు. గామంలో ఏ నిమిషంలోనైనా లూటీ జరగ వచ్చును, 

ఎనిమిదో రోజు [గామమంతా అట్టుడికినట్లు ఉడుకుతున్నది. పోలీనులు- 

అందులోనూ ెల్లవాళ్ళు - తుపాకులు దించుతున్నారు. కొత్తరకం తుపా 

కులవి. గుండ్లు నింపడానికి గూడా నసమయమక్కర్రేమ. గుర్రం వొత్తగానే 

తుపాకుల వర్షం కురుస్తుంది. 
మరునటి రోజు ఊరంతా తెల్లవాళ్ళు కాపలా కాయడం పొరంభించారు. 

అ 
fou ౪8) బభీన ట్ 
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కాపలా వాళ్ళ వంకకు చూచి క్షణకాలం జగం ఆకలి గూడా' 

tf 6 దారా 
© శ nha 7 f డేగడియా (గామం లూటీ అవుతుందని పోలీసులకు భయమా?! : కాథౌకు 

చాలా నిరాగ కలిగింది. ““ఓ పిచ్చి సివాయిల్లారా! తుపాకులకు బదు 

లుగా ధాన్యం బళ్ల్ళోల్లో నుండి దింపితే మేము మీకు కృకజ్ఞాలంగా 

వుండే వాళ్ళం. ' మృత్యు దేవత నాట్యం చాలక తుపాకులు గూడా 

తెచ్చారా? జనాన్ని చంపడంలో చూపిస్తున్న అలివిని జనాన్ని (బతికింద 
ఒర డంలో చూపిసే ఎంత బాగుండును 1!” అనుకొన్నాడు, 

66 క్ష అన్యాయం చూడండి, కొట్లలో ధాస్యమున్నది. జనం ఆకలికి 

చచ్చిపోతునా రు. తుపాకుల వల్ల ఏమి చేయలీక పోతున్నారు. పండించిన 

చస్తుంటే -పండించని షావుకారు సుఖంగా వుంటున్నారు. రెకులు ఆకలి 

భగవంకుని ఇంట్లోనే ఈ అన్యాయమా ?” ఏమేమిటో ఆలోచిస్తాడు 
కాఢా, లీ 

కాని ఆలోచనల వలన [వయోజన మేమున్నది ? వాస్తవ మెమం కే 
దినం శేరు ధాన్యం తినే భట్టు నవటాకు లభించడం లేదు. నిత్యం 
వంగల కొలది జనం ఆకలికి టుకోలేక మృత్యువాత పడుకున్నారు. 

“సండించి పండించి వ p= షావుకా కార్త కొట్టు నింపుతున్నాము. 

తలక్ చంద్ ఇంట్లో బంగారం మూలగడానికి మన కష్టం తోడ్పడు 
తున్నది*”” అన్నాడు కాళా, 
"శాళా అెల్లవార్డూ ఏమెమిటో తనలో తానే మాట్లాడుకుంటూ వుంటాడు. 
ఒక రోజు భలి లేచింది, *సంతోషించాం. ఇక పడచుండు. ధానమంతా 

పంచి = పెట్రావు వుగా? నాశోనపువాడా! ఇంకా ఎందుకు ఈ రొద? అన్నది. 

౧ోోభగా చెలై ల్లేలు రూఖి అందుకొన్నది- “వదినా! నీ వెందుకు అరుస్తావు? 
ఆకలితో చచ్చేవా భృ చస్తారు. నికేమీ వరవాలేదుగా” అని సైగ జేసింది. 
పతి దినం అర్ధరాత్రి కాగానే ఇంటి తలుపు తెరుచుకొనేది. రూఖ్సీ భలీ 

వగైరా ఆడవాళ్ళ ఇంటి బయటకి వెళ్ళేవారు. కొంతమంది మగ వాళ్ళు 
నిదబోలే కొంతమంది చూచీ చూడనట్టు 'వూరుకొనేవారు. 

కాళాకు నిద రావటం లేదు. కాళా ఎట్టా నిదబోగలడు ? ఆడవాళ్ళు 
ఈ విధంగా పఠితురాళ్లయి పోతుంపే సహించేదెలా ? 
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తాను ఏమి చతూని? తతత చేసుకోవాలా? శఆండో రోజు నుండి 

అడ వాళ ఇసు ఇలు కదలనివ్వ గాం చను కొన్నాడు, 

'ఉదయమే అందరికీ తన సిర్ణయం తెలియజేశాడు, కాని మిగిలిన 
వాళు అతనితో ఏకీభవించలేదు. 

“మనం ఆపలేమన్నాడు” శంకర్. “ఇ విుత్కాలం, ఈ సమయంలో 

మనం ఎవ్వరినీ అదుపులో నటల wes 

ండ్కు మూడు రోజుల్లోనే శంకర్ మాట నిజమేనని కాఠాకు తెలిసి 
పోయింది, 

భగాకు ఒకచోట వని దొరికింది. “రండు కొట్టు కాపలా కాస్తే ఒక రొక్రై 

కూలి. కాని నాకు మూడు ర్వా అ En క్ల. 
లం 

షా సో 

కారణం ఇంటీ కా అన్నాడు, 

క కరం “యజనరాసి. అము చేస్త న్నాడు బం అని అడిగాను కాఠా. 

“వాడు ఇంట్లో వు వుంటాడు, మనకు వని మంచెమిద. ధాన్యం గూడా 

అక్కడే వుంటుంది) అలా తుము గాం 

““కరువు కాలంలో ఏమేమి జరుగుతుందో ఎవరు చెప్పగలరు థం 

అతడు తన హృవభూన్ని తాను వశ్నించుకొన్నాడు. “*ఆకలివలన' 

జరగ రాని పనులు జరుగకున్నవి. కతన లతల = 

అవి అ నమన్య. 

డేగతీయా గ్రామంలోని గల్తీ గక్రకి రిగాడు. ఇంటింటికీ పోయి 

“ఆకలికి చచ్చిపోతున్నాను. ఒక ముద్ద పెట్టించమ్మా! పనివ్వమ్మా 
అని ఆడిగాడు. 

ఒక రోజా రెండు జాయుల సమయంలో ఒక విధవరాలు అవుకు (గాసం 

Te (9 
లో J 

పెడుచున్నది. అది తనకిబుంచమని Bo డు కాళ్ల. 

“నాశ నవు వాడా! కః నోటి కింది (గానం నీవు తింటావా?” అని”? 

విధవరాలు రెండు కొట్టు లి ట్లి- “అయిలే పాకలు తోము, రెండు రొ ట్టలిన్తాఆ 

నన్నది. 

కాళా అమితానందం పొండాడు. 

బాల్ని అద్దంలాగా మెరి సటట్టు తమి పెట్టా డు. 

నిళ్ళు పోస్తుంకే ఆ విధవరాలికి ఆ పాత్రల్లో తన |వతివింబం కని 

పించింది. “చేతులు కడుక్కో. నీది ఏ జాతి 253 అని అడిగింది. 
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ఆ ఎమ్ 

ద ge అన్నాడు గర్వంగా కాళా. 
'ఆ రోజు పూర్తిగా కాకపోయినా అతని పొట్ట సగం నిండింది. ఆమె 

తన కోసం రాతికిగాను అట్టి పెట్టుకొన్న భోజనం కాళాకు పెట్టింది. 
ఆమె ఆ రోజు తన మీద చూపించింది మానవత్వం మీది దయ అని 

తెలుసుకొన్నాడు. 

ఏమైనా మానవులు మానవత్వాన్ని గూడా వదలివేస్తున్నారు. సంయ 
మాన్ని త్యబిస్తున్నారు. మానావమానాలనూ, గౌరవ (పతిష్టలనూ మూట 
గట్టి మేకుకు త గిలిస్తున్నారు. వారి ముందున్న సమస్య వొక్కటే వొక్కటి. 
ఈ పొట్ట పూడడ మెలా ₹ ఆకలి తీరే విధమేమిటి? 

శంకర్, రణభోడుడు మొదలైన వాళ్ళు గౌరవ మర్యాద వదిలి వేశారు. 
గడ్డ పలుగు, పార తీనుకొని కోడి కూయగానే లేచేవారు. ఒక రోజు కూలి 
దొరికితే నాలుగు రోజులు దొరికేది గాదు. ఏ రెండు రొట్టలో దొరికితే 
పొట్ట నింపుకొనవాళ్ళు. లేకపోతే కాళ్ళు ముడుచుకొని పడుకొనేవాళ్ళు. 

కుక్కలూ మనుష్యులూ రొగాకొరకై పోట్లొ డుకొనడం గూడా తరచు 

జరగడం తక 

ధాన్యం పండించిన వాళ్ళ గతి ఇది. 

ధాన్యపు కొట్ట ముందు శుపాకలు బారులు దీర్చి కూర్చున్నవి. 
లూటీ జరగడమెలా? లూటీ జరుగుతుందనే పుకారు మాతం 

[గామమంతా వ్యాపించి న. 

కొంతమంది తుపాకులకూ కొంతమంది ఆకలికీ చచ్చి పడిపోతున్నారు, 
ఒకరాతి కొంచెం చీకటి బడింది. కాళా బావ గిదైెడు గింజలతో ఇంటికి 

అతుకు పక్కనున్న కిటికీలోనుండి “కుక్క “కుక్కి అని ఎవరో 
అరిచారు." అతడు కిటికీ వెపుకు రెండడుగులు వేశాడు. ఇంతలో ఎవరో 
“దొంగ దొంగి” అన్నారు. గస్తీ తిరుగుతున్న పోలీను గుండు పేల్చాడు. 
అతడు కుప్ప కూలాడు. 

'కాళా అందుకు గూడా సంతోషించాడు. చితి మందు నిలబడి కనీనం 

ఒక్కరికైనా విముక్తి లభించిందను కొన్నాడు. 

. రాజు భోరు భోరున ఏడ్చింది. తానేమి చేయగలడు ? 
'తెల్లవాళ్ళను గురించి- “మీరు దేవతలను కొన్నాము. మీరు ఇక 

అన్నాడు. ఎవరు వింటారు? కాళొ గోల ఎవరికి కావాలి? 

శ 
శ 
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సాహసించి ఏమైనా చేద్దామంపే కోదర్ భగాలు గూడా తనతో సహక 
రించడం లేదు. తుపాకులు షావుకార్ణకే సహాయం చేస్తున్నవి. భలీ గూడా 

తన దోవ తాను చూచుకొంటున్నది. ఎవరికి వారే. ఎవ్వరికీ ఎవ్వరూ 
లేరు. 

కాళాను గురించి ఆలోచించే వాళ్లివరున్నారు ? 

ఒక్క రాజు మాతం కాళా విషయంలో (శద్ధ వహిస్తున్నది. కాళాకు 

జీవితం మీద నిరాశ కలుగుతున్నది. అతనికి "రెండే వస్తువులు కనబడు 

తున్నవి. ఒకటి రాజు, రెండోది మృతువు. 

మృత్యు వు నమీపిన్తూనే వున్నది. బతికిన రండు ఘడియాలూ నంకోచం 

లేకుండా రాసన కలిసి తిరుగుదామనుకొన్నాడు 

మృత్యువు క్షణాలను లెక్కిస్తున్నది రాజు. 

ఒకరికొకరు ధైర్యం చెప్పుకొని ఆ ఇద్దరూ _ కష్టవు దినాలను గడుపు 

తున్నారు. ఒకరి తల ఇంకొకరి వొడిలో వాల్చి మృత్యువును ఆలింగనం 
చేనుకొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. 



37 

రోటో తల 
ర్ం 

జ్యేష్టమానం పూర్తికాగానే వర్షం కురున్తుందనే ఆశ కాళాకు చావశళేదు. 
మేఘరాజు నిదబోతున్నాడో లేక ఏమి చేస్తున్నాడో ఎవ్వరికీ తెలియడం 
లేదు. స 

భూమి మీద మృత్యుదేవత పళయనాట్యం చేస్తున్నది. ఎక్కడ 
చూచినా శోవాలే. ఎవరు తగలబెశతారు? ఎవరు పూడ్చి పెడతారు ? ఎవరు 
నూతకం వడతారు ? 

విత్తనాల గింజలు గూడా తిండికింద ఉపయోగ పడుతున్నవి. రాజూ, 
ఆమె తోడికోడలు, పిల్లలిద్దరు, భలీ తాను ఇంతమంది [బతకడమెట్లా ? 
రాజు తోడికోడలూ, ఆమె బావా మృత్యువుపాలనారు, ఒక రకంగా 

నంతోషించినా కాళా చాలా విచారించాడు. 
ఆషాఢం గూడా గడచిపోయింది. మేఘం జాడలేదు. ఎండ క్రీవంగా 

ఉన్నది. 

ఇక బతకడానికి లూటీ చేయడమొక్కకే ఉపాయమనుకొన్నాడు 
కాళా. కాని ఒక్క చేత్తో తానేమి చేయగలడు? భగా, కోదర్లకు అ 
సాహనం లేదు. 

ఇట్లా వుండగానె డేగడియా (గామంలోని షాహుకార్ణ్లంతా కలిసి ఒక 
ఆలోచన చేశారు. కొత్త యిళ్లు కట్టడం [పారంఖించారు. దానితో కొంత 
మందికి వని లభించింది. 

రెళు వశారు ఇంగ్లీషువాల్లు. వట్టణాలలోకి పొమ్మని కొంతమంది 

హో చెప్పారు. కాని వాళ్ళిక్కడీకి వోగలరు ? డేగడియా 
[గామం రావడమే వాళ్లకు పెద్ద విషయం. అహమజడాబాదు, బడోదావంటీ 
పట్టణాలు వాళ్లో దృష్టిలో పరలోకాలు. అయినా కొంతమంది ప్రయాణం 

చేశారు. వారు గమ్యస్థానం చేరుకొన్నారో కేదో భగవంతునికే తెలియాలి. 
ఎవరు ఎక్కడ ఎందుకు తిరుగుతున్నారో ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఎవ్వరూ 
వటించుకోరు. లేకపోతే మహమ్మదీయునితో . కుంటిది లేచిపోతే నానా 
పట్టించుకోకుండా వుండేవాడా 2 

రతులకు నలో 
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236 జీవితం :; ఒక నాటక రంగం 

కాని రాజు మాట కాదనలేక ముందుకు సాగాడు. పులగం క 
వరసగా నిలబడివున్న దరిద నారాయణుల్ని చూచాడు. స్త్రీలూ 
పురుషులూ అర్థ నగ్నంగా-ఎముక'ల పోగులుగా నిలబడివున్నారు, వారిలో 

అన్ని డాతుల వాళ్లూ వున్నారు. అయితే పెద్ద సంఖ్యలో ఠాకుర్లున్నారు. 

మహమ్మదీయులు గూడా ఉన్నారు. వారినీ చూడగానే కాళా కాళ్లు 
ఆగిపోయినవి. 

రాజు “నా వెనక నిలబడు. ఈ చిన్నపిల్లల మిప దయ చూపించు 

అని కాళాను (బతిమిలాడింది. 

1 కాళా నిలబడి నలువెపులొ కేరిపార జూచాడు. గదైెమీద సుందర్ శేక్ 
తెల్లటి ధోవతి జరీ అంచు ఉత్తరీయమూ ధరించి కూర్చొనీ వున్నాడు. కొంత 
మంది వ్యాపారస్థులు శేకర్ చుట్టూ కూర్చొని వున్నారు. 

తుపాకీ చేతితో పట్టుకొని ఆ వక్కన జమేదార్ కుర్చీమిద కూర్చొని 

వున్నాడు. కొంతమంది సిపాయీలు గస్త sen “వచ్చిన 

వాళ్ళు వాళ్ళ వరుసలోకి వస్తే ఇదిగో తుపాకీ” అని తుపాకీ చూపిస్తున్నారు. 
రాజూ, కాళా వరుసలో నిలబడ్డారు. నానా గూడా అ వరసలో 

ఉన్నాడు. ఆకలి ఎంత చెడ్డది! కాళా కళ్లు కన్నిళ్ళ తో నిండీనవి. అతని 

తల తిరిగిపోతున్నది. తమ ముందు చేలు జౌపిన వాళ్ళముందే తాము 

ఈ రోజు చేతులు జాపే ఫ్ట్తి ఏర్పడింది. అదైనా పావుశేరు పులగం 

కొరకు ఈ జీవితం వ్యర్థం “అనుకొన్నాడు. 

“శంకర్ రణభోడుడు ఇద్దరూ చేతులు డొపడానికీ ఈ దృశ్యం 

చూడడానికీ ఈ లోకంలోనే శేరు. మిగిలింది తాము” అనుకొన్నాడు. 
'పది నిమషాలు గడచినవి. కాళా నెమ్మదిగా వరసలోనుండి పక్కకు 

తప్పుకొన్నాడు. 

662 రేయి కుంటివాడా |! ఎక్కడికిరా వోతున్నావు ౪౨) అని ఒక సిపొయీ 

గద్దించాడు. ) 

“ఇంటికి” అన్నాడు కాలా. 

“ఒరేయి భూతం! నిలబడు” అన్నాడు కు 

కాలా నిలబడ్డాడు, 

“ఒరేయి నీవు గవర్నరువా + పులగం వద్దా! ఏమి తింటావురా?”’? 

అన్నాడు సిపాయి. 



రోట్లో తల 

కాళాకు ఆశ్చర్యం కలిగింది. 

“గవర్నర్ని అయితే బిచ్చం తీనుకొనేవాళ్టే. నేను రైతు బిడ్డను. 
నాకీ బిచ్చం అక్కర్లేదు. నీవు చంవదలచుకొంపే నీ యిష్టం?” అన్నాడు 

కాలా, 

జనమంతా కాళా వెపుకు చూస్తున్నారు. 

నుందర్ కేల్ జిమేదార్ల ద షి గూడా కాళామీద వడింది. సిపాయిలు 

కాళా చుట్టూ గుమిగూడక పూర్వమే సుందర్ శేక్ కాళాను తన దగ్గరికి 
పిలిపించుకొన్నాడు. 

“వేలూ! వమిటి కథ? నీకు పులగం అక్కర కదా?” అని అడిగాడు. 

కాళా ఏమి జవాబిస్తాడు! వాళ్లకు రెతు హృదయం తెలియదు. ఈ 

ధాన్యమంతా మేము వండ్ంచినదేనని మేమంశే కే వెంటనే తుపాకులు బయటికి 

తీయిస్తారు. 

మనస్సులోనే కాళా-బిచ్చానికంపే ఈ తుపాకుల్సి నాశనం చేయడానికి 
చెయ్యి ఎత్తగలిగితే బాగుండుననుకొ న్నాడు. 

66 ఏమ్విట్రి ఆలోచిస్తున్నావు *”” అని నుందర్ క్ అడిగాడు. అతని 

మాటల్లో సానుభూతి వ్యక్తమవుకున్నది. 

కాళా కన్నీరు కార్చాడు. ోశేకొజీ! మేము పండించిన ధాన్యం మా 
- కళ్ళ ముందుండి - మాకీ గతి పడితే మా హృదయం ఎలా దహించుకొని 
పోతుందో ఆలోచించండి అన్నాడు. 

కాళా వెక్కి వెక్కి పెద్దగా ఏడ్చాడు. 

శేక్తో మాట్లాడుతూ ఏడుస్తున్న కాళొను చూచి నానా *విధవముండ 
ఏడుపు. ఆ ఏడుపేమిటి?”” అన్నాడు. 

“జమేదార్ 'ఎవడురా వాడు *” అని నిలబడ్డాడు. కాని సుందర్ శేర్ 
మధ్యలోనే అందుకొన్నాడు. 

“నీకు బహుశా పులగం తినుకొనడానికి నంకోచంగా వున్నట్టున్నది. 
నదావృత్తి _పారంభించవలసి వచ్చినందుకు మాకు గూడా సిగ్గుగానే 
వున్నది. మీరు రైతులు. పృథిని పాలించేవాళ్ళు. మిమ్మల్ని మము 

రక్షించగలమా*? కాని ఆ మేఘ రాజుకు దయలేకుండా పోయింది. పిచ్చి 

వాడా! మన చేతిలో ఏమున్నది ? (వక్సతి ముందు మనమెంత వాళ్లం? 

శక్ విహినులం. ఒక్కసారి నీవు నా వంకకు చూడు” అన్నాడు శక్. 
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కాళా త లెత చూచాడు. 

“శేపటి నుండి నీవు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ గది వూడ్చి ఈ [పదేశ మంతా 

శుభం చేయి. పర్మిశమ చేసి తినడంలో తప్పేమీ లేదు గదా?” అన్నాడు 
శేర్. 

కాళా శేకర్ జొదార్యానికి తలవొంచి నమస్కారం చేశాడు. వెళ్ళి 

వరుసలో నిలబడ్డాడు. 
శారాను చూడగానే ఆ పక్కనున్న సిపొయికి కంట్లో కారం పెట్టుకొన్న టు 

ననిపించింది. కారణం భగవంతునికే తెలియాలి. కాని ఏమి చేయగలడు ? 

కాళొామీది కోపం ఇంకొకరిమీద చూపించడం ఆరంభించాడు. 

పొవు శేరు పులగం తీసుకొని పోతున్న కాళాకు నవ్వు వచ్చింది. “ఈ 
పులగం ఏ మూలకు ?”? అనుకొన్నాడు. 

జొ కాళాకు నచ్చజెప్పింది. “*భూతాలలోకల్లా మహాభూతం ఏమిటో 
తెలునునా ** అని అడిగింది. 

““ఆకలి”” అన్నాడు కాళ, 

కాదు. చింత. అది మనుష్యుని గుండెల్ని పీల్చి పిప్పి చేస్తుంది?” అన్నది. 

అవును అదీ నిజమే” అంగీకరించాడు కాళొ. 

“చెడ్డవాటిల్లో కల్లా చెడ్డదేమిటో తెలుసా??? కాళా (పశ్న వేశాడు. 
66 ఆ్రక్టర్చ్ 9) 

““కాద్కు మొదట నేను గూడా అంతే అనుకొన్నాను. ఈ రోజు నుండి 

అభి పాయం మార్చుకొన్నాను” అన్నాడు కాళా. 

““ఆకలికంకే గూడా చెడ్డది భిక్షం. ఆకలి ఎముకల్ని మాంసాన్ని 

హరిస్తుంది. కాని ఈ భిక్షం ఆత్మనే హరిస్తుంది” అన్నాడు. 
కాళా మాటలు విని రాజు భరించలేక పోయింది. ఆమెకు చాలా దుఃఖం 

కలిగింది. అయినా పెకి గంభీరంగా “నీవు నోరు మూనుకొని ఒక మూల 

పడివుండు. మా దుంవ తెంచుతున్నావు” అన్నది, 

రాజు మాటతో కాళౌకు నిషా దిగినట్టనిపించింది. పశ్చాత్తాపాన్ని వెలి 

బుస్తూ వసిపిల్లవాడీలాగా రాజుముందు నిలబడ్డాడు. 

. నషాఢం "గడిచిపోయింది. -ఈ బిచ్చంతో - సదావృక్తితో ఎంతకాఆం 

గడుస్తుంది ? 
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నదావృత్తికి పోయి ఇంటికి వచ్చిన కాళా ఒక రోజు ఇంటి వాకిట్లో 
స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు. 

రాజు భయ భాంతురాలయింది. చుట్టుపట్టవున్న వాళ్ల నందర్ని పిలిచింది. 

కోదర్, భగాా రూఖీ, భలీ అంతా వరుగాత్తుకొని వచ్చారు 
రాజు కాళొ తల వొత్తుతున్నది. కోదర్ కాళా ముఖం మీద నీళ్లు 

చల్చుతున్నాడు. భలీ తిడుతున్నది. “నాశనపు వాడా! నీకు ఇంత పని 

జరగవలసిందే ? ఊల్లో వాళ్ళ భారమంతా నెత్తిన అనుకొన్నాను 
అంటున్నది. 

'కాని భలీ మాటల్ని ఎవ్వరూ లక్ష్య పెట్టలేదు. 

రూఖీ మాతం చిరునవ్వు నవ్వుతూ వ పూల లంగా సరిజేనుకొంటూ (భ్రల్రీ! 

నోరు మూనుకో.. చచ్చేవాళ్ళు చస్తారు..నీ కేమీ లోటులేదుగా!..* 
అన్నది. 
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ఆషాఢం గడిచింది. వర్షంమీది ఆశ సన్నగిల్లింది. ఎండుటాకులు రాలినట్లు 

జనం చచ్చి రాలిపోతున్నారు. ఎక్కడ "చూచినా ఆకలీ, మృత్యువూ 
కాండ వమాడుతున్నవి. 

కాళొ వర్షం కొరకై ఎదురు చూచి చూచి వినుగుజెందాడు. విదియ, 
తదియ, చవితి గూడా గడచిపోయినవి. 

వంచమి గూడా గడవగానే కాఠా కాళ్లు విరిగిపోయినట్రయింది. ఇక 
ఈ భూమిని ఎవరు రక్షిస్తారు? . 

అయినా ఏదో ఆశ! నవమి, దశమి, ఏకాదశి గూడా గడచిపోయినవి. 

మానవుని ధైర్యానికి గూడా హద్దుంటుంది. ఎవరికీ ఏమీ తోచడంలేదు- 
రాజు ఏమి చేన్తుంది ? ఇద్దరు పిల్లల భారం ఆమె నెత్తిమీద వున్నది. 

ఆకులూ అలమలూ ఏరితెచ్చి రోజులు గడుపుతున్నది. తన (గామం వెళ్లి 

ఎద్దుల్ని ఏదో చేసి డబ్బు తెద్దామనుకొన్నాడు కాళా. కాని రాజు అందుకు 
అంగీకరించలేదు. “మనం (బతికేది ఒక రోజో రెండు రోజులో. ఎక్కడికీ 
వెళ్ల వద్ద *న్నది రాజు. 

రాజు కాళాకంకే గూడా బలహీనంగా వున్నది. ఆమె నెత్తిమీద 
ఇద్దరు పిల్లల భారమున్నది. జీవిత మంశేనే ఆమెకు భయం ఏర్పడింది. 

“కలీ రూఖీలు వకవకలాడుతున్నా - కోదర్ భగా మొదలైన వాళ్లివ్వరూ 
పట్టించుకొనడం మానివేశారు గ్ర. 

కాళా ఆలోచించాడు. ఇక (బతకడం కష్టం. మృత్యువు మనకు 
తప్పదు. కనుక రాజూ తానూ ఆ వటవృక్షం కిందకు పోయి అక్కడే - 

మృత్యు ముఖంలో పడితే మంచిదనుకొన్నాడు. ఇద్దరి [పాణ వక్షులూ 
రెక్కలూ రెక్కలూ కలుపుకొని గానం చేన్తూ స్వర్గానికి బయలుదేర గలవు 

అనుకొ న్నాడు. 

(రెండో రోజు పావుశేరు పులగం సీళ్టుతో తాగి రాజును గూడా [పయాణం' 
చేశాడు: అందరి దగ్గరా తాను సెలవు వీనుకొ న్నాడు. రాజు బయలుదేరింది. 

పిల్లల్ని వదలలేక పెద్దగా, ఏడ్చింది. ఆమె కాళ్లు ముందుకు సాగలేదు.” 
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(భార్యలు భర్తల్నీ, భర్తలు భార్యల్నీ వదులుతున్నారు. తల్లులు పిల్లల్ని 
వదులుకున్నారు. నీవు ఈ పిర్రల్ని...” కాళా మాటల్ని రాజు మధ్యలోనే 
అందుకొన్నది. “నేనూ వదులుతున్నాను. = *.** అంటూ రాజు ఎవరో 

ఈఢ్సుకొని పోతున్నట్లుగా కాళా వెంట ముందుకు సాగింది. 

'వారి మనస్సుల్లో" వున్న బలమైన. కోరిక వాళ్లను నడిపిస్తున్నది. 
అంతేగాని వారి శరీరాలలోని శక్తి గాదు. “దోవలో కాళా ఏమీ మాట్లాడ 
లేదు. మాటి మాట్కీ మేఘాలున్నవేమోనని ఈశాన్య దిక్కుకు మాతం 
చూస్తున్నాడు. ఎక్కడా ఏమీ కనబడడం లేదు. కొంతదూరం పోయిన 
తరువాత మౌనాన్ని వదిలాడు. మాటలు (పారంభించాడు. 

" కకనక్ర మృత్యువు తప్పదు. రాజూ! ఆకలి [పాణాలను పెకలిస్తున్నది” 

అన్నాడు. 

రాజు కాళా ముఖం వెపుకు చూచింది. కాళా ముఖం మీద నిస్సహాయ 

స్ట్తీ, విచారమూ తాండవిన్తున్నవి. ఆమె దడ దడ లాడింది. 

కాళా కళ్ళతో కళ్లు కలవగానే ఆమెలో మళ్ళీ ధెర్యం |వవేశించింది. 
“నీవు మగవాడ్వి. ఆకలితో యుద్దమిది. అధైర్య పడగూడదు” 

అన్నది. 

““ఎంతటి విపత్తులో నూ నివ ధైర్యంగా వుంటావు రాజూ! అన్నాడు 

కాలా. 

రాజు బొట బొట కన్నీళ్లు కార్చింది. 

“ “భూమి మీద నుండి ధాన్యం “తగ్గిపోతున్నది. నీళ్లు తగ్గిపోతున్నవి. 
కాని నీ కళ్లల్లోని కన్నీరు మాతం తగ్గడం లేదిన్నాడు కాళా. 

క్ అసలు ఈ జీవితమే అతుకులబొంత. అది గూడా అంతం 

కాబోతున్నది” అంటూ ఏ చెట్టు బెరడైనా దొరుకుతుందేమో చూద్దా 
మన్నది. 

కాళా నడవలేక నేలమీద కూర్చున్నాడు. నెమ్మదిగా పడుకొన్నాడు. 
వెరినవ్వు నవ్వాడు. “మానవ జీవితమెత్తి ఈ చెట బెరళ్లు తిని చాలా 
రోజులు (బతికాను. ఇక నావల్ల గాదు. నేను ఇక కదలలేను. నీవు వెదకి 
తెచ్చుకో”? అన్నాడు. 

“రాజూ! ఇక నేను లేవలేను. నా వని పూర్తి అయినపష్పే ” అని రెండు 
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చేతులతో ముఖం కప్పుకొని “నీవు వెళ్లు. నా చావు వార్త స్నేహితులకు 
చెప్పు? అన్నాడు. 

“అయినా ఈ వార్త ఎవరికి చెప్పుతావు? తారకా వ వద్దు. వద్దు. 
చచ్చిపోతూ నేను ఎవ్వరి మీవా నిందా రోవణ చెయ్యను. తప్పంతా క 
పాపిష్టి పొట్రది. మానవ జీవితం మంచిదే. అకలే చెడ్డది” అని వెల్లకిలా 
పడుకొ నా డు. గె 

ఆ దృశ్యా న్ని సూచి రాజు పకపక వటవృక్షం తాలూకు కొమ్మ 
పెను గాలికి విరిగి కాళా వక్షః స్థలం wee వశనట్టనిపంచింది. 

రెండు ఆక్మలూ భోరు భోరున ఏడుస్తున్నవి. 
కోరగానే మృత్యువు లభిస్తుందా ! zs లభిస్తే మాన ఎప్పుడో సార్థక 

మయ్యే ది. ,1వబల రుంరూవాతంలో గూడా మృత్యువు ఆ నొంచరగా 
మానవుళ్లి సమీపించదు. అలసివోయిన కాళా మవ స్థలం oe తన వక్షః 
స్థలాన్ని అనించి కాళా తల నిమిరుతూ “దురద ప. మనల్ని 
మృత్యు వు గూడా తొందరగా నమీపించదు. భెర్యం వహించు. జీవితంలో 
చివరి పయత్నం అద్ర? మన్నది రావా. 

కాకొ నిజంగానే లేవలేని స్థితిలో వున్నాడు, చిగురు గానీ, న గానీ, 
దొరికీ తే. 

చిగురు ఎక్కడ దొరుకుతుంది ! నీళ్లు అనే విషయం క్రొాపకం రాగానే 
ఆమెకొక ఆలోచన తోచింది...” కాఠళా కళ్లు తన వక్షస్థలం ముద 
ఉన్నవి. 

రాజు అది చూచి దీర్హంగా నిట్టూర్చింది. కాళశ్రా కళ్లల్లో డా చిరు 
లాంట్ది కనిపిస్తున్న దీ. 

తన ఉరోజాలను కాళా నోటి దగ్గరకు చేక్చింది. కాళా నరాలలో విద్యుత్తు 
వ్యాపించింది. మోచేతి బలంమీవ 'తేవబో యినాడు. కాని అంతకు ముందే 
రాజా స్వయంగా అతని మీదకు వంగింది. 

రాజా స్త నాలలోనుండ్తీ పాలు బయటికి వన్తున్నవో లేక కాళా నోట్లోనే 
ఆమృతం వున్నదో భగవంతునికి తెలియాలి. అతని దాహమంతా తీరి 
పోయినట్ట మింది. శరీరం చల్చ్లబడింది. అతని కళ్లలో చైతన్యం వ్యాపిం 
చింది." అతని ముఖంమీవ చిరునవ్వు తౌండవించింది, 

cA అ 
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రాజు తన్మయురాలై కాళా ముఖాన్ని చూస్తున్నది. అమె చేతులు అతణ్ణి 
పెనవేసుకొని వున్నవి. 

ఈశాన్య దిక్కుకు రెప్పలార్పకుండా చూస్తున్న కాళా కళ్లు అకస్మాత్తుగా 

[పకాశించినవి క్ en చూడు. విను” అన్నాడు. 

కాళా అకస్మాత్తుగా లేచి కూర్చున్నాడు. 

రాజు గూడా ఈనాన్య దికు చూచింది. ఆనందంతో ఆమె హృదయం 

నిండిపోయింది. కాళా లేచి నిల శ్రాడు. గంగను తెస్తున్న భగీరధుడులాగా 
వునా ఎడు. 

ఈశాన్య దిక్కున చిన్న మబ్బు లేబింది. అది 'పెప్టదయింది. ఆకాశం 

మీదకు వ్యాపించింది. చిన్నగా ఉరిమింది. ఒక్క మెరుపు మెరిసింది. 
మానవుడు చేస్తున్న అకక నృత్యాన్ని చూచి మేఘం భయవడిందా, 

ఆనందించిండా, సస Vr 

ఏమెనా ఆ కోవళత్స ఆ ఆనందం  చూనవవాపికి స్వా మకరమయింది; 

ఆనందచదాయకమెైనది. 

స్ అయినా మేఘం వర్షిస్తుంవో లేదో !! నందేహం. అమృత బిందువులు 

ES ఎ శాలా "శరీరంమీవ నిక చినుకులు వడుకున్నవి. అతని. 

రీరంలోని రోమ రోమంలో నవ చైతన్యం వ్యాపించింది. 

ఆ పృథ్వీ వ్యకునకి తానేమి చేయాలో తోచలేదు. తాను నాట్యం 
చేయాలా ? క్ తక అవధూత లాగా కూర్చొని వుండాలా * పాటలు పాడాలా 

లేక కన్నిళు కావాలా! 

కాళా పిచ్చివాడైనాడు. 

రాజా స్థితి గూడా అలాగే వున్నది. 

అమె హృదయం ఉప్పాంగి వోతున్నద్. 

“ఏలే, చదవు నడువు చికటి వడుతున ఎది 3 అన్నది రాజు. 

కాళా ఆరోగ్యవంతుడై నాడు. “చబికటిపడికే ఏమవుతుంది * అని రాజు 

కళ్లల్లోకి చూచాడు. 
“వీవితానికి మార్గం దొరికింది. ఎడారివంటి అకాశం అమృతాన్ని 

వర్షిస్తున్నది. రాజూ! క కాళు ఇక తొటుబడవుి” అన్నాడు. 

క్షణకాలం నిశ్చేవ్పురాలయింది. కాళొ అంత రాత్మ మాట్రాడుతున్నదని 

అర్థం జేనుకొన్నది.. 

గాకు 
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“ఎడారి వంటి అకాశం అమృతాన్ని వర్షిస్తున్న మాట నిజమే. 

వద. ఇక లే. నడువు. నఖరాలు చేయకు అన్నది. 

కాళొ ఏదో అనబోతున్నాడు. రాజు తన రెండు చేతులతో అతని నోరు 

మూసివేసింది. 
“ఇక నడువు అన్నది. 

మెరుపులు మెరుస్తున్నవి. ఉరుములు ఉరుముతున్నవి. ఆకాశం భూమీ 

ఏకమైపోయినపి. ఏమి వర్షం! ఏమి వర్షం! మేఘాలు తాండవన్సత్యం 

చేస్తున్నవి. 

కాళా ముందుకు నడుస్తున్నాడు. రాజు అతని చెయ్యి పట్టుకొని అతని 

వెంట వెంట నడుస్తున్నది. 

“ఇక ఈ పురుషుణ్ణి యమధర్మరాజు గూడా ఓడించ లేడు-చంవ 

లేడు-”” అనుకొన్నది. 




